Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Žádost o poskytnutí účelové dotace
na podporu cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020 -2023
Název projektu

Do školy připraven 2021

Termín realizace projektu

23.8.2021-31.12.2021

Projekt naplňuje cíle a opatření
platného Komunitního plánu č.:

Cíl I/SP UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT
Opatření 1. 3 Podpora souvisejících služeb
Cíl 4/SP PODPORA PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Opatření 4.1 Udržení, rozvoj a podpora preventivních, volnočasových , pohybových a vzdělávacích
aktivit napříč cílovými skupinami
Cíl I/PR NAVÝŠENÍ KAPACITY A PODPORA AMBULANTNÍCH FOREM SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Opatření 1. 4 Podpora služeb rodinám s dětmi se speciálními potřebami, raná péče

Požadovaná výše
dotace

78 000,00

Identifikace žadatele
Titul. jméno a příjmení FO/ přesný
název PO, popř. obchodní firma

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Právní forma:
např. o.s., o.p.s., FO )

zapsaný spolek - z.s.

adresa bydliště/Sídlo žadatele

Masarykova 745, 438 01 Žatec

Datum narození/ IČO

78-6654610227/0100

DIČ

číslo bankovního účtu

szccgxk

bankovní ústav

titul, jméno, příjmení

Mgr.Eva Kapicová

telefon

e-mail

kapicova.e@seznam.cz

Komerční banka

datová schránka
korespondenční adresa (pokud je
jiná než sídlo)
Kontaktní osoba
604556236

seznam příloh:
Projektová část - Příloha č. 1
Nákladový rozpočet -Příloha č. 3
Rozpočtová tabulka -Příloha č. 3
Čestné prohlášení žadatele-Příloha č. 4
Další přílohy:

V Žatci, dne 6.1.2021
Podpis oprávněné osoby, razítko: _______________________________________________
Tato Žádost o poskytnutí dotace vychází z Dotačního programu pro realizaci cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a

prorodinných aktivit na období 2020 -2023, který je zveřejněn na webových stránkách Města Žatce

Příloha č.1 Žádosti

Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Projektová část - popis projektu
Název projektu:

Do školy připraven 2021

Doba realizace projektu:
(časový harmonogram)

Požadovaná výše dotace:

23.8.2021-31.12.2021
78 000

Požadovaný finanční příspěvek od města Žatec bude použit na mzdové náklady pedagoga (přímá práce s
dětmi, metodická příprava na jednotlivé lekce programu, zajištění materiálu a pomůcek k výuce,
individuální pohovory s rodiči). Dále budou finanční prostředky částečně použity na administrativní
Účel projektu:
vedení projektu a účetní zpracování projektu, na kopírování (zakoupení toneru) potřebných materiálů
(hlavní cíle, popis projektu)
pro každé dítě či skupinovou práci, potřebné pomůcky pro jednotlivé děti či skupinové činnosti.
K výuce jednotlivých lekcí je zapotřebí pro každé dítě zajistit: tenisový míček, molitanový míček,
pingpongový míček, umělohmotnou drátěnku, umělohmotnou kostku, houbičku, klubíčko vlny, trojboké
pastelky, tužky, papíry na kopírování pracovních listů a listů na grafomotorické cviky apod.
K výuce jednotlivých lekcí je zapotřebí pro skupinovou práci: fixy, papíry formátu A3, balící papír, čtvrtky
a další výukové materiály (názorné pomůcky, knihy apod.).
Popis cílové skupiny, pro kterou Děti ze 2 přípravných ročníků (celkem 30 dětí) při Základní škole a Mateřské škole, Dvořákova ulice, Žatec
je projekt určen:
– cca 24 dětí,

Odůvodnění žádosti:

Územní působnost, místo
realizace projektu:
Způsob zajištění publicity:

Předkládaný projekt je zaměřen převážně na přímou práci s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného
prostředí, s cílem intenzivní přípravy na vstup do vzdělávacího procesu. V přímé práci s cílovou skupinou
dětí bude zkušený pedagog pracovat s programem, který byl vytvořen v rámci projektu Do školy včas bez
odkladu školní docházky. Tento program je určen pro skupinovou práci dětí 1 rok před vstupem do školy,
probíhá hravou, pro děti přitažlivou a zajímavou formou. Těžištěm programu je práce s českými lidovými
písněmi, kterými prolíná rozvoj a posilování všech potřebných dovedností pro bezproblémový vstup do
školy. Celý program je zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy. Výsledky
programu jsou ověřené v praxi a učitelé v 1. třídách potvrdili dobrou přípravu dětí na výuku psaní, čtení a
počítání, které tento program absolvovaly. Výuka (přípravný program) bude realizován v měsících září –
prosinec 2021 ve frekvenci 2 týdně v dopoledních hodinách (tj. 60 lekcí: 1 píseň = 2 lekce, celkem bude
využito 30 lidových písni).
V rámci projektu se bude pedagog věnovat i rodičům zařazených dětí. V měsíci prosinci 2021 dojde k
ind.schůzkám s rodiči dětí s pedagogem, kde budou rodičům doporučeny vhodné postupy, na které
oblasti je nutné se u jednotlivých dětí dále procvičovat (rodičům budou předány konkrétní doporučení,
náměty a činnosti k rozvoji těchto oblastí).
Přínos pro zvolené cílové skupiny je nesporný. Zařazené děti po absolvování tohoto programu budou
lépe připraveny na zahájení povinné školní docházky. Pedagog při práci se skupinou dětí zjistí nedostatky
v jednotlivých oblastech u konkrétního dítěte a doporučí rodičům, co je nutné u tohoto dítěte dále
procvičovat. Pedagog bude i v kontaktu s p. učitelkou přípravného ročníku a bude konzultovat dané
nedostatky u jednotlivců.
Žatec a okolí
Projekt bude prezentován na www. stránkách spolku - www.vcp-zatec.cz, případně dle potřeb v tisku –
Žatecký zpravodaj a www.stránkách Základní a Mateřská škola, Dvořákova , Žatec.

Na vlastní náklady uhradí žadatel dle potřeb nájemné na konzultace pro rodiče (včetně energie) a
telefonní poplatky.
Částečně uhradí žadatel potřebné pomůcky pro jednotlivé děti či skupinové činnosti s dětmi,
administrativní vedení projektu a účetní zpracování projektu.
Tento projekt vychází z pozitivních výsledků s prací s touto cílovou z již realizovaných projektů:
Udržitelnost projektu po dobu - projekt Do školy včas realizovaný v letech 2009 – 2012 financovaný z ESF a státního rozpočtu
- projekt S úsměvem do školy realizovaný v roce 2009 s finanční podporou města Žatec
jeho trvání:
(zejména zajištění jeho financování - projekt S úsměvem do školy II realizovaný v roce 2010 s finanční podporou města Žatec
v následujících obdobích trvání
projekt Do školy připraven realizovaný v roce 2015 s finančním příspěvkem města Žatec
projektu)
projekt Do školy připraven realizovaný v roce 2016 s finanční podporou města Žatec
projekt Do školy připraven realizovaný v roce 2017 s finanční podporou města Žatec
- projekt
Do školy připraven realizovaný v roce 2018 s finanční podporou města Žatec
- projekt Do školy
připraven realizovaný v roce 2019 s finanční podporou města Žatec
- projekt Do školy
připraven realizovaný v roce 2020 byl finančně podpoře v rámci Komunitního plánování města Žatec, ale
z důvodu nepříznivého stavu v ČR (pandemie COVID, opakované uzavírání škol a vydaná opatření vládou
nebyl realizován (finanční prostředky byly v plné výši vráceny)

Konkrétní výstupy k hodnocení:
(v bodech popište kritéria, podle
kterých budete posuzovat, zda
projekt uspěl)

pedagogem metodicky zpracovaný obsah jednotlivých lekcí programu (přípravy na 60 lekcí/jedna třída)
přehled docházky (účast dětí na jednotlivých lekcích)
pracovní listy potřebné v rámci jednolivých lekcí pro každé dítě
grafomotorická cvičení (listy) jednotlivých dětí
dle zájmu trodičů hodnocení jednotlivých dětí a doporučení, jak pracovat nadále s dítětem po ukončení
programu (které oblasti je nutné i nadále procvičovat)

Další informace:
Pozn.: řádky ve formuláři lze dle potřeby přizpůsobit textu

Město Žatec
nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, tel. 415 736 111, http://mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz, ID DS: q7ebuu4

Projektová část - rozpočtová tabulka
Předkladatel projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
Rozpočet projektu na rok 2021

Část 1.

A

B

Rozpočet projektu na rok 2021

Projekt v r. 2020

Neinvestiční (běžné)
Požadavek na finanční
prostředky od:
1

Město Žatec

2
3
4
5
6
7

Jiné město, obec
MŠMT
MZ
MV
MPSV
Mezirezortní rady vlády

8
9
10

Kraj
Úřady práce
Fondy zdrav. pojišťoven

11
12
13
14
15

Nadace zahraniční i
tuzemské
Sbírky
Sponzorské dary
Příjmy od klientů
Ostatní (uveďte jaké)

16

Celkové náklady

Celkem

78 000

Na projekt celkem, pokud byl realizován
Projekt (jednalo se však o žádost pouze pro 1
přípravnou třídu) byl finančně podpořen částkou
30 000 (žádána částka 44 000,- Kč, ale nebyl
realizován vzhledem k situaci v ČR a nařízeným
vládním opatření. Finanční prostředky byly v plné
výši vráceny.

14 100 (uhradí žadatel)
92 100

59 500

Město Žatec
ROZPOČET PROJEKTU
Předkladatel projetku:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Název projektu:

Do školy připraven 2021

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) podle nákladových položek
Počet
jednotek

Jednotková cena

1. Provozní náklady celkem
1.1. Materiál celkem
Potřebný materiál k realizaci programu a
pomůcky
pro každé dítě.
Toner,
papíry

x
x
30
1

x
x
200
2 500

1.2. Energie celkem
Voda, topení, elektická energie

x
1

x
2 000

x
175

x
400

x

x

x
1

x
1 500

x
15

x
200

x
x

x
x

z
toho:

z toho:

Nákladová položka

z toho:

1.3. Služby celkem (konkretizujte)
Pedagog - výuka programu, příprava na
výuku, konzultace s rodiči jednotlivých

Požadavek na Město
Žatec na rok 2021 *

85 000
8 500
6 000
2 500
0
0
0
0
2 000
2 000
0
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
1 500
1 500
0
0
3 000
3 000
0
0
0
7 100
0
0
0
0
0
0
0
7 100
7 100
5 600
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0

75 000
5 000
3 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
2 500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92 100

78 000

z toho:

1.4. Cestovní náklady celkem

Náklady projektu
celkem

z toho:

1.5. Telefony, internet, poštovné
Telefonní poplatky

z toho:

1.6. Nájemné a jiné položky celkem
Nájem prostor na ind.pohovory s rodiči (1 rodič cca 1/2
hodiny)

z toho:

2. Mzdové náklady celkem
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem

0

z toho:

2.2. Ostatní osobní náklady celkem
2.2.1. Dohody o provedení práce
administrativní vedení projektu a závěrečné zpracování
projektu
účetní zpracování projektu

x
x
280
300

x

x

1

0

z toho:

2.2.2. Dohody o pracovní činnosti

x
x
20
5

2.3. Odvody na sociální a zdravotní
2.4. Jiné
Celkové náklady na realizaci projektu
* možno přidávat řádky

Komentář k rozpočtu

Sestavil:
Dne:
Podpis:
Vysvětlivky
** v případě přidávání řádků je nutné zkontrolovat vzorce v tabulce, vytečkované buňky neopravujte, obsahují vzorce
*** v případě nejasností se obracejte na koordinátora komunitního plánování

Komentář k položce - povinné !!!!! (např. popis měrné jednotky - ks,
hodina, celek. odůvodnění výpočtu ….. )

konkrétní podrobný popis potřebného materiálu, pomůcek je
uveden
v projektové
části
Kč jedno
- pro 30 dětí
toner
a papíry
potřebné
na(200,kopírování
listůdítě)
- grafomotorické
cviky, pracovní listy pro jednotlivé děti a papír další činnosti

žadatel uhradí na vlastní náklady

v ceně zahrnuta přímá práce s dětmi a metodická příprava na výuku a zajištění pomůcek a
dalšího materiálu pro výuku jednotlivých lekcí (120 hodin = přímá výuka + 40 hodin na

komunikace se školou, s učitellkou přípravné třídy, rodiči
dětí apod., žadatel uhradí na vlastní náklady

žadatel uhradí na vlastní náklady

Město Žatec
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Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace
doplňte
Vzdělávací
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
centrum Podkrušnohoří, z.s.
závazně potvrzuje, že:
1.
Organizace ani její statutární zástupci nemají vůči Městu, Ústeckému kraji, státu a jimi zřízenými a založenými
organizacemi závazky po lhůtě splatnosti.
Žadatel:

2.

Není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti
mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon); nebyl na majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut
návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

3.

neobdržel
obdržel
V posledních dvou letech
veřejnou podporu (dotaci, dar od města/obce, kraje, ministerstva apod.) či podporu malého rozsahu (de minimis).
V případě, že obdržel – do samostatné přílohy vypište od koho, kolik a na jaký účel

4.

Předkládá údaje a dokumentaci odpovídající skutečnosti, případné zjištění jejich nepravdivosti bude posuzováno
jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Je
není plátce DPH,

5.

Tuto daň si v projektu

může

nemůže
uplatnit

formou nároku na odpočet DPH.

6.

Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem Žatec

7.

Svým podpisem dáváme souhlas ke zveřejnění Žádosti způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové
stránky Města Žatce)

V Žatci, dne 6.1.2021

Podpis oprávněné osoby, razítko: __________________________

