
Podklady na zasedání ZM dne: 19.12.2013 

 

Název materiálu: 7.1. Záležitosti OŠKS – Projekt 

zahrady MŠ Kosmonautů 

 
Předkládá:  Mgr. O.Špetlík, místostarosta města Turnova 

 

Vypracoval: Mgr. Bc. Martin Féna 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  

 

Předložení materiálu uloženo: 
 

Přílohy:  
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 
 

Vztah k rozpočtu města: 1.900.000 Kč včetně DPH, výdaje nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu 

města na r. 2014 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení členové zastupitelstva města, 

 

paní Dagmar Rakoušková, ředitelka MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, požádala vedení města o schválení 

podání žádosti o dotaci do 54. výzvy Operačního programu životní prostředí, na rekonstrukci školní 

zahrady v přírodním stylu při mateřské škole. Její žádosti bylo vyhověno, a proto je zpracovávána 

projektová dokumentace. Náklady na její zpracování hradí paní ředitelka. 

V rámci projektu je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 7.354m2) u MŠ a ZŠ Sluníčko. Škola 

vzdělává vice jak 140 dětí. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním duchu u Mateřské školy 

a Základní školy Sluníčko, prostor s herními a vzdělávacími prvky, které by děti vedly k poznání 

přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Cílem paní ředitelky je 

přírodní zahrada, která bude pomáhat rozvíjet zdravé děti i děti s různými typy handicapu.  

Školní zahrada nebyla doposud řešena jako celek, navíc jsou zde umístěny i prvky, které neodpoví-

dají platným normám. Proto by měl být využit potenciál zahrady, který nabízí, a přizpůsobit jí po-

třebám vzdělávaných dětí. Jedná se o poslední výzvu z OPŽP v tomto programovacím období 

(2007-2013) na rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Herní prvky 

pořízené z dotace, tzv. Norských fondů, budou začleněny do celé koncepce zahrady.  

Celkové náklady jsou odhadovány na cca 1.940.000 Kč včetně DPH. Z toho činí cca 70.000 Kč 

včetně DPH autorský a technický dozor. Je možné získat až 90% dotaci z uznatelných nákladů. 

Podíl města by činil necelých 200.000 Kč. 

 

 

 

 

 



 

Návrh na usnesení: 

 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, prioritní 

osa 7, na projekt „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu“ v projektovaných 

nákladech 1,94 mil. Kč včetně DPH, přičemž vlastní podíl Města Turnov by měl činit  10% 

uznatelných nákladů.  













Podklady na zasedání ZM dne: 19.12.2013 

 

Název materiálu:  

7.2 Projekt – Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost 

 

Předkládá:     Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta 

                   

Vypracoval:     René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Zúčastní se projednávání v ZM:  Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta 

                                                 René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

                     

Předložení materiálu uloženo: * starostou města 

 

Přílohy: text výzvy OP VK výzva č. 46 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  

                                                                                          

Projednáno ve:  
 

Vztah k rozpočtu města: 0 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení zastupitelé, 

na počátku listopadu vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR výzvu v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která směřuje do oblasti zvyšování 

kvality ve vzdělávání. Cíle a základní aktivity jsou popsány níže v textu. Důležitým parametrem je 

skutečnost, že jedinými oprávněnými předkladateli žádostí jsou obce s rozšířenou působností. 

Dalším významně omezujícím prvkem pro podání žádosti je zapojení minimálně 75% základních 

škol z dotčeného správního obvodu. S radostí lze konstatovat, že z 20 základních škol z ORP 

Turnov se do projektu zapojí 18! Termín podání žádosti je do 10.1.2014, až do tohoto data se bude 

na přípravě žádosti, pokud její podání dnes podpoříte, pilně pracovat. Proto se některé níže uvedené 

informace mohou s ohledem na okolnosti ještě mírně měnit a upravovat, především v oblasti 

rozpočtu projektu. Výše finanční podpory dosahuje 100% způsobilých výdajů projektu, tj. pro 

Město Turnov nepřinese projekt. 

Věříme, že přestože je výzva poměrně komplikovaná, povedou případně získané finanční 

prostředky ke vzniku aktivit, které opravdu napomohou k lepší komunikaci a výměně informací a 

zkušeností mezi školami, tj. k naplnění cílů a bude zvýšena kvalita ve vzdělávání.  

 

 

Název: Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost 

 

Cíl 
Hlavním cílem projektu je podpora vzniku sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími 

články za účelem podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. 
- V rámci projektu bude zavedena pravidelná práce s žáky ohroženými předčasným odchodem ze sys-

tému vzdělávání. Cílem bude podpořit u nich oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neú-

spěšnosti. 

- Cílem projektu je také podpořit spolupráci a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou 

žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím pravidelných setkávání pedagogů a dalším 

vzdělávání pedagogů v rámci uvedené oblasti. 



- Dalším cílem projektu je i podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, který povede k vytvo-

ření sítě škol a intenzivnější spolupráci mezi zařízeními včetně posílení kompetencí ke strategickému 

řízení. 

Anotace 
Projekt „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“, který připravuje Odbor školství, kultury a 

sportu MÚ v Turnově, je orientovaný na oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cí-

lem této oblasti je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Projekt obsahuje tři důležité aktivity, 

které budou realizovány ve spolupráci se základními školami a jsou zaměřeny:  

1. na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem  

2. na podporu spolupráce a vzdělávání učitelů  

3. na výměnu zkušeností mezi základními školami a zřizovateli 

 

Doba realizace projektu je plánována na 13 měsíců, konkrétně 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015 

 

Základní aktivity 
1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

 - výběr min. 2 žáků ohrožených školním neúspěchem z každého ročníku 

- příprava plánu na jejich podporu, jeho následná realizace a na závěr stručná případová 

studie 

- možné aktivity v rámci plánu – doučování, individuální konzultace, založení a činnosti 

školního klubu, tripartitní schůzky 

 

 

2. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

 - výběr tématu v rámci regionu v oblasti základního vzdělávání vhodnou k podpoře 

  - Rozvoj kognitivních dovedností a klíčových kompetencí ohrožených žáků 

- 5 vzájemných setkávání pro zapojené školy a další spolupracující články zaměřenými vždy 

na dané téma 

- vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i vyučovacích hodinách škol 

- využití zkušeností pedagogů ze škol ZŠ Sobotecká a ZŠ Kosmonautů 

- vzdělávání učitelů – semináře DVPP: 

- témata seminářů budou zaměřena na metodiku práce se žáky ohrožených rizikem 

školního neúspěchu - tvorba IVP, rozvoj kritického myšlení, splývavé čtení apod. 

- další možná témata seminářů 

   - Metodika práce se žáky ohroženými školním neúspěchem 

- Práce se žáky s ADHD - praktické využití  

- Metody práce asistenta pedagoga  

- Podpůrná opatření dle druhů a stupňů potřebnosti  

- Logopedický asistent  

- Komunikace v krizových situacích  

- Hodnocení žáků  

- Feuersteinova metoda  

- Videotrénink  

 

3. Výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů 

- vzdělávání a výměna zkušeností v oblasti strategického řízení ve vzdělávání pro 

zřizovatele ZŠ, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 

- zvýšení důvěry mezi školami a zřizovateli ZŠ, zlepšení komunikace a spolupráce 

- výstup spolupráce ORP se všemi zřizovateli ZŠ na území ORP – návrh Lokální strategie 

rozvoje základního vzdělávání v dané lokalitě – správním území ORP 



 

 

 

Předběžný rozpočet 

Kapitoly rozpočtu předpokládaná suma

Osobní výdaje 3 800 000,00 Kč

Zařízení 1 700 000,00 Kč

Nákup služeb 400 000,00 Kč

Přímá podpora 100 000,00 Kč

Přímé náklady 

celkem 6 000 000,00 Kč

Nepřímé 

náklady* celkem 960 000,00 Kč

Celkové náklady 

projektu 6 960 000,00 Kč  
*vyjádřeno procentuelně (pevné procento - 16% z Přímých nákladů) - započítává se zde mzda účetní 
a administrativního pracovníka, kancelářské potřeby, cestovné realizačního týmu, náklady na 
publicitu 

 
 

Návrh usnesení: 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování 

kvality ve vzdělávání, na projekt „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“.  

















































































Podklady na zasedání ZM dne: 19.12.2013 

 

Název materiálu: 7.3. Záležitosti OŠKS – Úprava 

rozpočtových pravidel  Sportovní komise RM 
 

 

Předkládá: Mgr. O. Špetlík, místostarosta města Turnova 

                     František Zikuda, předseda Sportovní komise 

 

Vypracoval: Phdr. Mgr. René Brož, R. Brychová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  

 

Předložení materiálu uloženo: 
 

Příloha č. 1: Rozpočtové pravidla Sportovní komise Rady města platná od 1.1.2012 

Příloha č. 2: Rozpočtové pravidla Sportovní komise Rady města - upravená  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 
 

Vztah k rozpočtu města:  
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení zastupitelé, 

na základě dvouleté zkušenosti s poskytováním finančních prostředků z rozpočtu města na oblast 

sportu (tělovýchovná činnost) podle  Rozpočtových pravidel Sportovní komise Rady města, která 

jsou součástí Koncepce sportu MĚSTA TURNOVA schválené pro roky 2012-2015, si dovolujeme 

navrhnout úpravu těchto pravidel – viz příloha č. 2. V novém textu pravidel je akcentována po-

vinnost sportovních subjektů využívat všechny finanční prostředky ve prospěch sportovní činnosti. 

Dále navrhujeme významně omezit financování investic, rekonstrukcí a oprav do objektů, které se 

nenachází na území města Turnova, resp. nejsou využívány a neslouží ke sportovní činnosti. Náš 

návrh dále posiluje kontrolní mechanismy a možnosti poskytovatele dotace, tj. MĚSTA TURNO-

VA. Poslední oblastí, kterou se snažíme zlepšit, je srozumitelnost textu a jeho sladění s aktuálními 

zákonnými předpisy.  

Sportovní subjekty nebudou takto zatíženy další administrativní zátěží a ti, co provozují dostatečně 

širokou sportovní činnost, nebudou mít problém s vyúčtováním získaných finančních prostředků ani 

s jejich množstvím.  

Věříme, že nastolený trend povede k dalšímu rozvoji sportu ve městě. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zatupitelstvo města schvaluje rozpočtová pravidla Sportovní komise Rady města Turnova dle 

návrhu s účinností od 1.1.2014. 






















