Žádost o státní dotaci
Název poskytovatele dotace:

MŠMT

Evidenční číslo:

Dotační oblast:

Oblast prevence kriminality 2015

Realizace projektu (počet let):

2.3.2015 - 18.12.2015 (1 rok)

Název projektu:

Učíme se naslouchat (inspirováno CHIPS)

Působnost projektu:

Místní (v působnosti
jednoho bývalého
okresu)

Projekt uzavřen dne:

30.9.14 08:26

Působnost v krajích:

0159/PK/2015

Ústecký kraj

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Celkem (Kč)

Z toho dotace (Kč)

Dotace (%)

Mzdové prostředky (MP)

0

0

0

z toho platy HPP

0

0

0

z toho odvody HPP

0

0

0

z toho DPČ

0

0

0

z toho odvody DPČ

0

0

0

z toho DPP

0

0

0

z toho odvody DPP

0

0

0

Neinvestiční výdaje (ONIV)

28000

16900

60

Celkové výdaje projektu

28000

16900

60

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI
Registrační
název:

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace

IČ:

70839913

Adresa:

U Červeného kostela 110/29, 41501 Teplice Trnovany

Kraj:

Ústecký kraj

Telefon:

737 836 835

E-mail:
Číslo účtu:

Okres:

Teplice

pokorny68@seznam.cz

Prezentace na
internetu:

www.szsamsteplice.cz

0036333501/0100

Bankovní ústav:

Komerční banka

Datová schránka:
Právní
subjektivita:

Krajem zřízená právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení

Adresa a název
příslušného FÚ:

Teplice

Osoba jednající jménem organizace
Jméno:

Mgr. Dagmar Kellnerová

Funkce:

ředitelka

E-mail:

zs_a_ps@volny.cz

KAPITOLY PROJEKTU DETAILNĚ

1. Základní údaje o projektu
Název projektu

Učíme se naslouchat (inspirováno CHIPS)

Realizace od

2.3.2015

Realizace do

18.12.2015

Řeším projekt pro cílovou skupinu

pouze své organizace

Působnost projektu

Místní (v působnosti jednoho bývalého
okresu)

Působnost v krajích

Ústecký kraj

Žadatel je Pedagogicko- psychologická poradna

Ne

Spádová pedagogicko-psychologická poradna

PPP Teplice

Prohlášení o bezdlužnosti

Prohlašuji, že organizace ke dni podání
žádosti nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu
rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní
pojišťovně, orgánům sociálního
zabezpečení, rozpočtu územního
samosprávného celku

Běžná kopie certifikátu odborné způsobilosti nebo
žádost o certifikaci programu primární prevence
rizikového chování
Číslo akreditace

2. Kontaktní osoba projektu
Jméno a tituly

Bc. Daniel Pokorný

E-mail

pokorny68@seznam.cz

Telefon

737 836 835

Organizace

Speciální základní škola a mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace

Adresa

U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE

3. Základní idea a stručný obsah projektu

Popis projektu

Náš koncept je inspirován programem CHIPS a jeho hlavními atributy, tj.
vytvořit aktivní, různorodý a problémům naší školy blízký program, do
kterého se zapojí formou podporovatelů samotní žáci. Ti budou motivováni
svěřenou odpovědností a samostatností a vedeni přirozenou schopností
pomoci druhým. Ochota řešit negativní jevy vlastními silami vede k vylepšení
klimatu školy i jednotlivých tříd, zvyšují se kompetence v oblasti komunikace,
podpory vrstevnických vztahů, žáci se učí větší samostatnosti při řešení
problémů a dokáží lépe identifikovat problémové sektory školy. Nedílnou
součástí projektu jsou činnosti zvyšující schopnost vyjednávat, naslouchat,
vytvářet přátelské prostředí. Na II. stupni bude z každé třídy vybrán tým
dvou podporovatelů, kteří společně s oběma garanty projektu projdou
proškolením psychologa (podpora PPP Teplice) a policisty z OŘ PČR Teplice.
Proběhne testovací měsíc (červen 2015) a od září "hlídky" nastoupí do
ostrého režimu, kdy se po dvojicích budou o přestávkách vydávat za dětmi s
problémy. Garanti projektu budou informovat ostatní vyučující o vzniku a
průběhu projektu, metodicky podporovatele vést a za spolupráce ostatních
pedagogů zpracují výstupy jak z hlediska publicity, tak i zakomponování
výstupů do MPP. Chtěli bychom také naším projektem přispět k větší
angažovanosti našich rodičů, která je v této chvíli mizivá. Na I. stupni a v ZŠS
proběhnou (podle ročníků) diskuze třídních učitelů se žáky, u malých dětí
budou informováni o projektu rodiče písemně. Kromě výše jmenovaného
školení podporovatelů a garantů bude zajištěna publicita formou webových
stránek, panelů na chodbách, projektových dnů, dotazníků a anket uvnitř i
vně školy. Zároveň bychom rádi projeli i nebezpečná místa, která naši žáci
míjejí, nebo procházejí při cestě do a ze školy. Výstupy z projektu se stanou
součástí dlouhodobé koncepce školy.

Popis cílové
skupiny projektu

První cílovou skupinou jsou žáci 6. - 9. ročníku (II. stupeň - počet 12), kteří se
rozhodnou stát podporovateli a absolvují speciální výcvik. Druhou cílovou
skupinou jsou dva pedagogové školy, kteří se stanou garanty projektu.
Pracovní skupinou jsou všichni žáci II. stupně (počet 54 + 8 ZŠS), kteří se do
projektu přes podporovatele zapojí. Do této skupiny patří také rodiče, kteří
budou ochotni participovat na projektu. Na I. stupni (počet 59 + 6 ZŠS) bude
projekt veden třídními učitelkami pod odborným vedením garantů projektu.
Garanti připraví pracovní materiály vhodné pro jednotlivé třídy, prokonzultují
jejich aplikaci s třídními učiteli I. stupně a připraví postup pro jejich aplikaci.

Předpokládaný
přínos projektu v
oblasti prevence
rizikového
chování

1. Prosazování kooperace, asertivity, komunikace a empatie uvnitř i vně
školy 2. Vytváření a podpora správných studijních i osobnostních návyků 3.
Zvyšování úrovně jednotlivých kompetencí a gramotností 4. Uplatnění
principů otevřenosti a demokracie a jejich aplikace v běžném životě 5.
Vnímání patologie chování, zatraktivnění tolerance a mezilidské pomoci 6.
Posílení aktivního přístupu žáků k řešení problémů 7. Zvyšování podílu práce
žáků a rodičů na činnostech školy

Stručný popis
realizátora
projektu

Škola má celkem 149 žáků a 18 pedagogů, skládá se ze dvou tříd ZŠ, deseti
tříd základní školy praktické a dvou tříd základní školy speciální. Organizačně
pod ni spadá také stacionář pro pohybová onemocnění dětí a škola při
nemocnici Teplice. Klub prevence vznikl v roce 2002, pravidelně ho každý
rok navštěvuje průměrně 25 žáků, MPP školy je pilířem dlouhodobé
preventivní školní strategie. Od letošního roku je součástí školy i Sportovní
klub.

Personální
zajištění projektu

Škola je připravena projekt zajistit jak koncepčně, tak i organizačně,
metodicky a materiálově. Koncepční zakotvení vychází z Minimálního
preventivního programu školy s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, za
organizaci zodpovídá ředitelka školy Mgr. Dagmar Kellnerová a garanti
projektu - Bc. Daniel Pokorný (školní metodik prevence) a Mgr. Jaroslava
Šmelhausová (zástupkyně ŠMP). Metodika vychází z legislativních
dokumentů, ŠVP, MPP a metodiky projektu CHIPS. Materiálové vybavení je
zajištěno.

Harmonogram
realizace
projektu

Prosinec 2014: schválení projektu Březen - duben 2015: přijetí dotace Duben
- květen 2015: proškolení 12 podporovatelů z řad žáků II. stupně a 2 garantů
projektu, publicita, dotazníky, seznámení rodičů s projektem, webové stránky
Červen 2015: testovací režim Září - prosinec 2015: realizace projektu
Prosinec 2015: vyhodnocení přínosu projektu, zakotvení do MPP pro
dlouhodobou udržitelnost, příprava návazných kroků pro příští školní rok
Únor 2016: vyúčtování a uzavření projektu

4. Cílová skupina
Projekt je zaměřen na prevenci

všeobecnou

Počet škol

1

Počet tříd

5 (ZŠ praktická II. stupeň), pracovní skupina: ZŠP 5 tříd (I.
stupeň), ZŠ 2. třídy, ZŠS 2. třídy

Počet pedagogů

2, pracovní skupina: 10 pedagogů

Počet rodičů

5 (limitováno předpokládaným malým zájmem ze strany
rodičů)

Seznam škol, kde bude program
realizován

5. Rozpočet

5.1. Mzdové prostředky (MP)

5.2. Neinvestiční výdaje (ONIV)
Materiálové náklady

Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Potraviny

0

MŠMT nehradí

7000

6900

Spotřební materiál spojený s publicitou projektu projektové dny, dotazníky, ankety pro rodiče, školní
časopis

Kancelářské potřeby

Vybavení do 40.000,- Kč software do
60.000,- Kč

0

Pohonné hmoty

0

Ostatní materiálové náklady

0

Nemateriálové náklady - služby

Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Elektřina

0

MŠMT nehradí

Plyn

0

MŠMT nehradí

Vodné

0

MŠMT nehradí

Jiné energie

0

MŠMT nehradí

Opravy a udržování

Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Opravy a udržování budov

0

MŠMT nehradí

Opravy a udržování aut

0

MŠMT nehradí

Ostatní opravy a udržování

0

MŠMT nehradí

Cestovné

Celkové náklady (Kč)

Cestovné zaměstnanců

0

Cestovné cílové skupiny projektu

3000

Ostatní služby

Celkové náklady (Kč)

Telefony

0

Poštovné

0

Ostatní spoje

0

Nájemné

0

Právní a ekonomické služby

0

Školení zaměstnanců

0
10000

Požadovaná dotace (Kč)

0
Požadovaná dotace (Kč)

10000

Školení cílové skupiny projektu

Proškolení 12 podporovatelů a 2 garantů projektu: PhDr. Jan
Svoboda, Ostravská univerzita (zajistí PPP Teplice), Okresní
ředitelství policie ČR Teplice

Pořízení DDNM do 60 tis. Kč

0

Jiné ostatní služby

0

Jiné provozní náklady

Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Odpisy

0

MŠMT nehradí

Jiné provozní náklady

0

Mzdové náklady

Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace (Kč)

Ostatní mzdové náklady

8000

0

Ostatní sociální náklady

0

5.3. Zdroje financování
Položka

Neinvestiční náklady (Kč)

Mzdové náklady (Kč)

Úřad vlády

0

0

MPSV

0

0

MŠMT

16900

0

MZ

0

0

MV

0

0

Ostatní rezorty státní správy

0

0

Kraj

0

0

Obec

0

0

Úřady práce

0

0

Fondy zdrav. pojišťoven

0

0

Nadace zahraniční i tuzemské

0

0

Sbírky

0

0

Sponzorské dary

0

0

Příjmy od klientů

0

0

Prostředky strukturálních fondů EU

0

0

0

11100

Ostatní (konkretizujte)

Finanční zdroje školy: fond odměn, příjmy z pronájmu
prostor

6. Připojené soubory

Dokumenty organizace
Název souboru

Zřizovací listina 9 (PDF, 675.09
kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:26

Typ dokumentu

Název souboru

Zřizovací listina 8 (PDF, 766.41 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:25

Název souboru

Zřizovací listina 7 (PDF, 1.31 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:25

Název souboru

Zřizovací listina 6 (PDF, 1.42 MB)

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Typ dokumentu

Doklad o právní
subjektivitě

N/A

Datum nahrání

30.9.13 11:24

Název souboru

Zřizovací listina 5 (PDF, 1.41 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:24

Název souboru

Zřizovací listina 4 (PDF, 1.25 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:23

Název souboru

Zřizovací listina 3 (PDF, 1.04 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:23

Název souboru

Zřizovací listina 2 (PDF, 1011.66
kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:22

Název souboru

Zřizovací listina 1 (PDF, 1.15 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:22

Název souboru

Účet 6 (PDF, 452.18 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:22

Název souboru

Účet 5 (PDF, 951.27 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:21

Název souboru

Účet 2 (PDF, 1.21 MB)

Datum nahrání

30.9.13 11:20

Název souboru

Účet 1 (PDF, 696.91 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:19

Typ dokumentu

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Doklad o právní
subjektivitě

Bankovní identifikace účtu

30.9.13 11:20

30.9.13 11:20

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Datum nahrání

Datum nahrání

Typ dokumentu

Bankovní identifikace účtu

Účet 4 (PDF, 769.76 kB)

Účet 3 (PDF, 1.41 MB)

Doklad o právní
subjektivitě

Typ dokumentu

Název souboru

Název souboru

Typ dokumentu

Typ dokumentu

Typ dokumentu

Bankovní identifikace účtu

Typ dokumentu

Bankovní identifikace účtu

Typ dokumentu

Název souboru

Statutární orgán 2 (PDF, 454.89 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:18

Název souboru

Statutární orgán 1 (PDF, 490.41 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:17

N/A

Bankovní identifikace účtu

Typ dokumentu

Typ dokumentu

Další informace o
subjektu

N/A

Název souboru

IČ strana 2 (PDF, 445.24 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:17

Název souboru

IČ strana 1 (PDF, 894.87 kB)

Datum nahrání

30.9.13 11:16

Typ dokumentu

Doklad o přidělení IČ

Typ dokumentu

Doklad o přidělení IČ

Prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve
vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního
zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku
Statutární orgán potvrzuje že
●
●
●

projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu MŠMT
všechny údaje v projektu jsou úplné a pravdivé
projekt není financován z ESF

Razítko a podpis statutárního zástupce organizace:
Jméno a příjmení: …………………………………
Podpis: …………………………………

