ZMP 7. 2. 2019 – ÚKEP / 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
na projekt „SMART Plzeňáčci“ v rámci výzvy č. 02_18_067.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Tento materiál reaguje na vyhlášenou výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního
vzdělávání II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 31. 10. 2018.
Projekt „SMART Plzeňáčci“ je připravovaný do Aktivity č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe
do škol.
Cílem projektu „SMART Plzeňáčci“ je podpora zapojených pedagogů partnerských škol ve
vzdělávání dětí předškolního věku s využitím digitálních technologií, inovativních metod a
pomůcek. Cílem je podpořit pedagogy, aby s využitím moderních pomůcek, mentorů a
odborníků z praxe zvyšovali kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku především v oblastech
logického myšlení, základů algoritmizace a podporovali rozvoj pregramotností a školní
zralosti dětí. Výstupem projektu je zvýšení kompetencí pedagogů, zpřístupnění moderních
pomůcek a metod a vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe.
Přínos pro zapojenou školu:
 Metodická podpora pro pedagogy zapojené do projektu
 Prostředky pro školního koordinátora a zapojené pedagogy
 Vybavení robotickými a výukovými stavebnicemi, konvertibilními zařízeními a
dalšími pomůckami
 Účast na dvoudenních konferencích
Činnosti v rámci zapojení školy do projektu:
- vytipovat 2 pedagogy, kterým bude poskytována finanční podpora na zavádění
inovativních pomůcek do výuky a bude pro ně zajištěna individuální podpora
prostřednictvím mentora a to v délce 20 h za dobu realizace projektu.
- zajištění účasti dvou pedagogů na dvou dvoudenních konferencích zaměřených na
využívání inovativních metod a pomůcek ve výuce
- vytipovat školního koordinátora, který bude finančně ohodnocen za koordinaci a
implementaci vybavení do výuky
Do projektu „SMART Plzeňáčci“ by se mělo zapojit cca 10 základních škol a školek.
Realizace projektu se předpokládá v letech 2020 - 2021.
Celkové náklady a zároveň způsobilé náklady na připravovaný projekt jsou max. 10 mil. Kč.
Nejpozdější datum podání žádosti o dotaci je 28. 2. 2019.
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3.

Předpokládaný cílový stav

Předložení žádosti o podporu projektu “START Plzeň” z OP VVV v souladu s bodem II a
následná realizace projektu.
4.

Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení - bod II.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové náklady a zároveň způsobilé náklady na připravovaný projekt jsou max. 10 mil. Kč.
Náklady tvoří mzdové náklady realizačního týmu projektu, vybavení, zajištění konferencí a
dále na související vedlejší náklady. Dotace z Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání pro akreditované vzdělávací instituce (Benešova základní škola a mateřská škola
Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace) je ve výši 100% z celkových způsobilých
nákladů. Předfinancování projektu bude zajištěno prostřednictvím průběžného financování
zálohovými platbami (ex-ante financování), přičemž první zálohová platba je ve výši
max. 35 % způsobilých výdajů.
Stanovisko EÚ MMP: Pokud nastane časový nesoulad potřeby úhrady výdajů projektu a
zálohových plateb dotace (město bude nuceno hradit dříve, než bude refundována dotace), lze
předpokládat dočasné využití prostředků z FRR MP případně i využití překlenovacího úvěru.
7.

XNávrh termínů realizace a u rčení od povědných pracovn íků

Viz návrh usnesení - bod III.
8.

Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí

Nejsou.
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.
10.

Přílohy

Nejsou.
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