STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 36
Souhlas se zapojením do pokračujícího projektu Férové školy v Liberci II.
Stručný obsah: Statutární město Liberec uspělo se žádostí o dotaci na pokračující projekt "Férové
školy v Liberci II". Do projektu kromě všech MŠ a ZŠ zřizovaných statutárním městem Liberec
budou zapojeny také další dvě příspěvkové organizace města – DDM Větrník a Komunitní
středisko KONTAKT Liberec. Podání žádosti bylo schváleno ZM usnesení c. 208/2019.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: povinná příloha k právnímu aktu a k následné realizaci projektu
Zpracoval:

Řebíčková Lenka, Mgr. - vedoucí oddělení školství, tajemnice výboru pro
vzdělávání

Projednáno s:

s PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
se zapojením příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace (IČ 71294511) a Komunitní středisko KONTAKT Liberec,
příspěvková organizace (IČ 27336751) do pokračujícího projektu Férové školy v Liberci
II
ukládá
informovat poskytovatele dotace o přijatém usnesení
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 10.12.2019

2/3

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec uspělo se žádostí o dotaci na pokračující projekt "Férové školy v Liberci
II". Do projektu kromě všech MŠ a ZŠ zřizovaných statutárním městem Liberec budou zapojeny
také další dvě příspěvkové organizace města – DDM Větrník a Komunitní středisko KONTAKT
Liberec. Podání žádosti bylo schváleno ZM usnesení c. 208/2019.
Projekt by měl pomoci implementovat proinkluzivní opatření v rámci místní vzdělávací soustavy se
zaměřením na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (sociálně vyloučené lokality) v hlavním vzdělávacím
proudu MŠ a ZŠ.
Žadatel projektu: Statutární město Liberec
Termín realizace:
Předpokládané zahájení projektu:

07/2020

Předpokládané ukončení realizace:

12/2022

Návaznost na aktuálně realizované projekty města:
a) Férové školy v Liberci (realizace 7/2017 až 6/2020, zaměřeno na ZŠ)
b) Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (realizace 12/2016 až 11/2019,
zaměřeno na MŠ)
Partneři projektu:
s finanční účastí
·
·
·
·

EDUCA QUALITY z. s (IČ 26601176)
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ 71294511)
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace (IČ 27336751)
Člověk v tísni o. p. s. (IČ 25755277)
iChange z. s. (IČ 06718736)

bez finanční účasti – zapojené mateřské a základní školy:
 mateřské školy (30 MŠ zřizovaných SML, 2 zřizované MO Vratislavice nad Nisou),
 základní školy (21 ZŠ zřizovaných SML, 1 ZŠ zřizovaná MO Vratislavice nad Nisou, 3 ZŠ zřizované
Libereckým krajem, 1 ZŠ zřizovaná církví),

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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