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.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 33
Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního příspěvku
Stručný obsah: Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci
realizuje projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji". Jedná se v pořadí již o šestou
výzvu, kdy samotná realizace proběhne ve školním roce 2020/2021. O zapojení do projektu na
pozici partnera mají zájem některé školy zřizované SML.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zpracoval:

Tománková Markéta, DiS. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. 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 škol zřizovaných SML, vyjmenovaných v příloze, do projektu Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji, financovaného z Operačního programu potravinové a
materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem
ukládá
zajistit podpisy souhlasu zřizovatele primátorem města
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 13.07.2020
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Důvodová zpráva
Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci realizuje projekt
"Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji". Jedná se v pořadí již o šestou výzvu, kdy samotná
realizace proběhne ve školním roce 2020/2021. O zapojení do projektu na pozici partnera mají zájem
některé školy zřizované SML.
Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto výzvu připravilo v reakci na vzrůstající počet dětí, které ve
školách neobědvají, a to především z důvodu špatné finanční situace jejich rodičů. Nejde přitom jen
o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale rovněž o samoživitele. Absence zdánlivě banální věci, jako
je školní oběd, může mít fatální následky nejen na zdravotní stav dětí, ale hlavně na jejich psychický
a sociální vývoj. Příspěvek na školní oběd zajistí dětem nejen pravidelné a vyvážené stravování, ale
podpoří i jejich začlenění do školního kolektivu. Sociální vyloučení dětí z kolektivu totiž může
negativně ovlivňovat i jejich celkový prospěch, studijní výsledky, a tím i jejich budoucnost.
Pomoc bude určena dětem ve věku 3 - 15 let navštěvujícím základní nebo mateřskou školu, které
se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely
v hmotné nouzi v rozhodném období, což bude ověřovat místně příslušný Úřad práce.
Oprávněným žadatelem v této výzvě je Liberecký kraj.
Zapojení škol do projektu není podmíněno předfinancováním ani finanční spoluúčastí škol či
zřizovatele.
Ředitelé škol žádají o souhlas zřizovatele v souladu se zřizovací listinou bod VIII. odstavec 6 a na
základě § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor školství a sociálních věcí na základě předložených skutečností doporučuje schválit zapojení
základních a mateřských škol zřizovaných SML do projektu financovaného z OP potravinové
a materiální pomoci a přijetí finančního příspěvku.

S respektem k pravidlům Operačního programu, kdy je přípustná publicita Evropskou komisí
minimalizována, žádáme NEZVEŘEJŇOVAT NÁZVY ŠKOL, neboť v opačném případě může dojít
k ohrožení schválení a případného financování celého projektu.
Přílohy jsou z výše uvedeného důvodu neveřejné.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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