MATERIÁL
pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 24. 11. 2022
Číslo bodu:
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Název bodu:

Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Struhlovsko - poskytnutí
návratné finanční výpomoci

Předkládá:

Rada města Hranice

Zodpovídá:

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí odboru

Zpracoval/a/i:

Jana Černá, referent
Bc. Michala Kuchyňková, referent

Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace, IČO: 14618575 ve výši 400.000 Kč na předfinancování projektu "Rozvíjení
digitální gramotnosti dětí již od MŠ" z dotačního programu MAS-PR, Výzva č. 9 - infrastruktura MŠ
a ZŠ z rozpočtu roku 2022 dle důvodové zprávy při dodržení následujících podmínek:
- návratná finanční výpomoc v plné výši bude vrácena zpět zřizovateli do 14 dnů po obdržení dotace
od poskytovatele, nejpozději však do 30. 9. 2023,
- bude dodržený účel uvedený v důvodové zprávě,
- částka 400.000 Kč je částka maximální a není možné ji překročit,
- při nedodržení uvedených podmínek bude postupováno podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“).
schvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3113
b)
c) odd. § 3113

pol. 5651 orj. 02 org. 20 00000 00 0313
pol. 2451 orj. 15 org. 70 00000 00 0312
pol. 2324 orj. 02 org. 20 00000 00 0000

+ 400.000 Kč
+ 373.000 Kč
+ 27.000 Kč

ad a) poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Struhlovsko
ad b) zapojení vratky návratné finanční výpomoci od ZŠ a MŠ Šromotovo na předfinancování
projektu robotická laboratoř
ad c) zapojení příjmu z finančního vypořádání od Teplotechny Ostrava a. s. za odstoupení od
reklamace nátěru střechy ZŠ a MŠ Šromotovo
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Důvodová zpráva:
Rada města usnesením 6/2022 - RM 1 ze dne 25.10.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace na předfinancování projektu "Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ".
Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření.
Usnesením 2346/2022 - RM 89 ze dne 3. 5. 2022 schválila rada města podání žádosti o poskytnutí
dotace Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, (dále jen
škola) na projekt "Rozvíjení digitální gramotnosti již od MŠ" z dotačního programu MAS-PRV, Výzva
č. 9 – Fiche 20, Oblast podpory b) Mateřské a základní školy v rámci realizace SCLLD (Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Hranicko) na základě této důvodové
zprávy:
Doba trvání projektu:
01.12.2022– 30.09.2023
Popis a cíl projektu:
Pořízení trojice interaktivních dotykových panelů včetně výukového softwaru s uchycení na mobilní
elektrický stojan s plynulou regulací výšky a s bezpečnostním antikolizním systémem.
Současné verze revizí rámcových programů vzdělávání předpokládají rozvíjení digitální gramotností
dětí již od útlého věku. Cílem je rozvoj digitální pregramotnosti a v souladu se současnými trendy
rozvoj informatického myšlení již u dětí v mateřské škole. Naší snahou sledovanou realizací projektu
je pak využitím digitálních technologií v MŠ nenásilnou formou připravit děti na budoucí život v
obklopení moderních digitálních zařízení. Jedním z těch aktuálně nejprogresivnějších je interaktivní
dotykový panel. Prostřednictvím možností interaktivního panelu můžeme dětem snadněji přiblížit
okolní svět, ale především při práci s ním rozvíjet jejich digitální gramotnost.
Výhody využití dotykových panelů spočívají v tom, že práce na nich je pro děti něčím novým, lákavým
a zábavným. Jejich zapojení do výuky je nejen zpestřením, ale také novou formou motivace. Práce na
dotykovém panelu je pro děti mnohem atraktivnější než práce na papíře, výuka je zábavnější,
poutavější, názornější, posilující v dětech touhu po poznání.
Pro děti je práce s digitálním panelem přirozenou součástí dnešní digitální doby. Nové technologie
mají všude kolem sebe. Práce s digitálním panelem ukazuje dětem, že moderní digitální technologie
nejsou v jejich věku jen na hraní, ale že jsou především výborným vzdělávacím nástrojem. Nejprve
se na interaktivním panelu učí kreslit a malovat, postupně jej používají k dalším výukovým aktivitám
pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, pro smyslové vnímání,
koordinaci ruky a oka, orientaci na ploše, pro zrakovou i sluchovou analýzu a syntézu, aj. Interaktivní
panel efektivně podporuje rozvoj dětských schopností a nabízí jim možnost rozvíjet znalosti a
dovednosti zábavnou formou.
Při vhodném využívání interaktivních aktivit na dotykovém panelu lze rozvíjet všechny vzdělávací
oblasti zmíněné v RVP PV. Je možné využít různé formy vzdělávání, takže lze rozvíjet samostatnost
dítěte, ale i spolupráci na zadaném úkolu. Učitel má možnost tvořit vlastní aktivity, nebo může využít
hotový software s nepřeberným množstvím možností, jak dětem předat informace za využití
informačních a komunikačních technologií. Současně však také ukázat dětem správnou cestu, jak
mohou používat ICT, které mají doma, nebo se kterým se mohou kdekoliv setkat a využívat ho, a to
jak v současnosti i v budoucnu.
Škola byla úspěšná a byla dotaci ve výši 497.180 Kč podpořena s tímto konečným
přehledem financování projektu:
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Celkové náklady na realizaci projektu 100 %: cca 497.180 Kč
Předpokládaná výše dotace 80 %:
cca 397.744 Kč
Povinná spoluúčast žadatele 20 %:
cca 99.436 Kč (čerpán fondu investic)
Jedná se o investiční dotaci - nákup vybavení musí být v plné výši financován z fondu investic a škola
by nákup z důvodu zatím příznivých cen, chtěla realizovat v prosinci roku 2022.
Stav investičního fondu k 30.11.2022 bude činit 650.000 Kč.
Z důvodu velkého čerpání fondu investic na úhradu projektu v prosinci 2022 a
předpokladu, že dotace bude proplacena až v závěru roku 2023, hrozí škole, že nebude mít
v průběhu roku 2023 dostatečnou výši volných finančních prostředků na nutné investiční
nákupy. Jedná se převážně o nákupy pro zastaralé energeticky náročné přístroje ve školní
kuchyni. Škola proto žádá zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
400.000 Kč s termínem vrácení nejpozději do 30.09.2023.
K zajištění financování je využita vratka návratné finanční výpomoci od ZŠ a MŠ Šromotovo na
předfinancování projektu robotická laboratoř a zapojení příjmu z finančního vypořádání od
Teplotechny Ostrava a. s. za odstoupení od reklamace nátěru střechy ZŠ a MŠ Šromotovo.
Stanovisko OŠKT a FO:
Oba odbory doporučují poskytnutí návratné finanční výpomoci schválit.
Předcházející usnesení:
6/2022 - RM 1 ze dne 25.10.2022
Připomínkové řízení:
20.10.2022 Mgr. Karel Machyl, místostarosta
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