
 

 
 

                          Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

tel.: 325 510 211, fax: 325 552 066, mail: info@mestolysa.cz 
 

 
 

 

Žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu 

volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad 

Labem“ 
 
 

 

Žadatel: 

 
a) Právnická osoba 

 
Název 
 
 

 

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. 

Hrozného 12, okres Nymburk 

IČO, DIČ 
 

61632171 

Sídlo/Pobočka Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem 

Číslo účtu¹ 0504273379/0800 

Telefon +420 601 367 903 

E-mail reditel@zsbhrozneho.cz  

 
Statutární zástupce: 
 

Jméno PaedDr. Irena Jarešová 

Adresa Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem 

Telefon +420 601 367 903 

E-mail reditel@zsbhrozneho.cz 
 
 

Název projektu (akce) 
Podpora volnočasových aktivit  

v ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 

Počet dětí ve školském 

zařízení žadatele dle 

výpisu z rejstříku škol 

541 (dle školní matriky k 30. 6. 2020) 

Termín realizace Školní rok 2020/2021 

Místo realizace Lysá nad Labem 

mailto:info@mestolysa.cz
mailto:reditel@zsbhrozneho.cz
mailto:reditel@zsbhrozneho.cz


 

Typ aktivity a výši požadované dotace: 

1. Aktivita                                           

Školní soutěže/ 

představení 

 

--- 

 

2. Aktivita 

Doučování 

2A) Seminář Příprava žáků na státní přijímací řízení na střední školy 

(matematika) 

a 

Seminář Příprava žáků na státní přijímací řízení na střední školy 

(český jazyk) 

= celkem 1 aktivita 

 

Výše požadované dotace: 53 600,- Kč 

 
 

3. Aktivita 

Kroužky 

3A) Dramatický kroužek (včetně realizace divadelního představení 

pro děti, žáky, rodiče a veřejnost) 

Výše požadované dotace: 24 800,- Kč 

 

3B) Kroužek 3D tisku a robotiky 

Výše požadované dotace: 31 800,- Kč 
 

Celková požadovaná 

dotace od města  

Lysá n. L. 

 

Celkem: 110 200,- Kč  

 

Z dotace nelze hradit občerstvení, investiční náklady, náklady 

nesouvisející s projektem. 

 Číslo účtu žadatele 

Peněžní ústav¹ 
0504273379/0800 

 
 

Zodpovědný organizátor projektu: 
 
 

Jméno PaedDr. Irena Jarešová 

Adresa Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem 

Telefon + 601 367 903 

E-mail reditel@zsbhrozneho.cz 

 
  

  

mailto:reditel@zsbhrozneho.cz


 

Popis projektu 
 

a) cíl projektu dle jednotlivých aktivit 
 

Aktivita Doučování 

 

2A) Konkrétní aktivita: Semináře Příprava žáků na státní přijímací řízení na střední školy 

(matematika a český jazyk) 

 

Předpokládaný termín realizace: říjen 2020 – duben 2021  

Cílová skupina: žáci 9. ročníků 

Cíl:  

 zvýšení připravenosti žáků na přechod do dalšího stupně vzdělávání – tj. na střední stupeň 

vzdělávání 

 podpora přípravy žáků na státní přijímací řízení na střední školy 

 podpora přípravy na budoucí povolání 

 český jazyk 

o upevnění vědomostí a znalostí z oblasti českého jazyka, literatury a slohu 

o zlepšit práci s textem, smysl pro kontext, kompozici textu a propojení se slohem 

o podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností 

 matematika 

o upevnění vědomostí a znalostí z oblasti matematiky a geometrie 

o rozvoj logického myšlení 

o upevňování praktických dovedností 

o zlepšit porozumění textu 

 

Konkrétní podoba podpory:  

 nákup pomůcek pro výuku – Testy pro žáky 9. tříd ZŠ z českého jazyka (příprava na jednotné 

přijímací zkoušky na SŠ), nakladatelství Didaktis 

 nákup pomůcek pro výuku – Testy pro žáky 9. tříd ZŠ z matematiky (příprava na jednotné 

přijímací zkoušky na SŠ), nakladatelství Didaktis 

 odměna z DPP pro 4 pedagogy (1 os. x 160 Kč/hod x max. 40 VH/školní rok) 

  

 

 

Aktivita Kroužky 

3A) Konkrétní aktivita: Dramatický kroužek (včetně realizace divadelního představení pro děti, 

žáky, rodiče a veřejnost) 

 

Předpokládaný termín realizace: říjen 2020 - květen 2021 

Cílová skupina: žáci I. a II. stupně školy 

Cíl:  

 podpora kvalitního trávení volného času v prostorách školy 

 podpora osobního rozvoje žáka (komunikace, řeč těla…) 

 učit žáky vzájemně spolupracovat v různých situacích – rozvoj spolupráce 

 podpora rozvoje sebevědomí žáka 



 

 

Konkrétní podoba podpory:  

 Nákup technického vybavení (propojení s již z dotace zakoupenými hlavovými mikrofony) – bedna na 

ozvučení a mixážní pult 

 nákup odměn pro žáky – odměny za realizaci divadelního představení 

 odměna z DPP pro 2 pedagogy (1 os. x 160 Kč/hod x max. 40 VH/školní rok) 

 

 

3B) Konkrétní aktivita: Kroužek 3D tisku a robotiky 

 

Předpokládaný termín realizace: říjen 2020 - květen 2021 

Cílová skupina: žáci I. a II. stupně školy 

Cíl:  

 podpora kvalitního trávení volného času v prostorách školy 

 zapojení žáků do polytechnické výchovy  

 seznámení se základy kódování a výuky robotiky  

 rozvoj praktických činností  

 rozšíření kroužku 3D tisku a robotiky o další kreativní možnosti 

 

Konkrétní podoba podpory:  

 nákup výukových robotů Edison 

 odměna z DPP pro 2 pedagogy (1 os. x 160 Kč/hod x max. 40 VH/školní rok) 
 

Informace a předpokládaný položkový rozpočet: 

 Edison V2.0 výukový robot – sada 20 ks (Edison je programovatelný robot navržený jako 

zábavný výukový nástroj pro kódování a výuku robotiky, a to praktickým způsobem; je to 

ideální nástroj pro výuku a hraní dětí ve věku 4 až 16 let) https://rpishop.cz/roboti/2382-

edison-v20-vyukovy-robot.html    https://www.edhouse.cz/edison  

 

 

 

b) časový harmonogram 

 

Projekt je časově naplánován napříč školním rokem 2020/2021.  

Aktivita 2A) bude probíhat formou semináře v předpokládaném termínu říjen 2020 – duben 2021 (do 

doby přijímacího řízení na střední školy). Aktivity typu „kroužek“, tzn. aktivita 3A) a 3B), jsou dle 

školní praxe realizovány v období říjen 2020 – květen 2021. 

Veškeré aktivity projektu jsou opakovatelné i v následujících školních rocích, neboť vycházejí                     

z dosavadní „dobré praxe“ školy. 
 

 
 

 

c) způsob propagace 

Na všech propagačních materiálech/na akcích souvisejících s projektem uvedeme logo města                          

a poznámku: “Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem.“ 

Na www stránkách školy bude vytvořeno místo (včetně uvedení loga města a poznámky “Akce se koná 

za finanční podpory města Lysá nad Labem.“), kde budou průběžně zveřejňovány informace                             

o realizovaných aktivitách projektu.  

 

 

https://rpishop.cz/roboti/2382-edison-v20-vyukovy-robot.html
https://rpishop.cz/roboti/2382-edison-v20-vyukovy-robot.html
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d) rozpočet projektu 

 

 

Rozpis plánovaných nákladů dle typů aktivit: 

 

Název aktivity Název položky   
Plánované 

náklady 

Celkem 

Kč/aktivita 

2A) Semináře 

Příprava žáků 

na státní 

přijímací řízení 

na střední 

školy (Ma, Čj) 

Odměna z DPP pro pedagogy -  4 os. x max. 40 VH x 

160 Kč/hod  
  25 600,00 Kč 

53 600,00 Kč 
Testy pro žáky 9. tříd ZŠ z matematiky, Didaktis               

(70 ž. x 200 Kč) 
  14 000,00 Kč 

Testy pro žáky 9. tříd ZŠ z českého jazyka, Didaktis               
(70 ž. x 200 Kč) 

  14 000,00 Kč 

      

3A) 

Dramatický 

kroužek  

Odměna z DPP pro pedagoga -  2 os. x max. 40 VH x 
160 Kč/hod  

  12 800,00 Kč 

24 800,00 Kč 
Nákup technického vybavení – bedna na ozvučení a 

mixážní pult 
  10 000,00 Kč 

Nákup odměn pro žáky  
 2 000,00 Kč 

 
    

3C) Kroužek 

3D tisku a 

robotiky 

Odměna z DPP pro pedagoga -  2 os. x max. 40 VH x 

160 Kč/hod  
  12 800,00 Kč 

31 800,00 Kč 
Edison V2.0 výukový robot (sada 20 ks)   19 000,00 Kč 

 
    

  CELKEM/projekt   110 200,00 Kč 110 200,00 Kč 

 

 

 
Přehled vyúčtování je/bude školou veden v přehledné excel tabulce dle výše uvedeného členění v části 

d) rozpočet projektu Rozpis plánovaných nákladů dle typů aktivit. 

.  



 

Prohlášení žadatele 

 

Prohlašujeme, že: 
1) tento projekt (akce) není a nebude předložen radě města či zastupitelstvu města v rámci jiného 

grantového programu z rozpočtu města Lysé n. L., 

2) nejsme dlužníky města, 

3) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, 

4) umožníme přístup do našeho účetnictví kontrolnímu pracovníkovi MěÚ Lysá n. L. k případné 

kontrole vyúčtování dotace, 

5) při podávání žádosti o dotaci, realizaci projektu (akce) i vyúčtování dotace budeme postupovat podle 

Statutu – závazných podmínek pro překladatele žádosti o dotaci 

6) v případě obdržení dotace budeme uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s tímto 

projektem logo města a poznámku: “Akce se koná za finanční podpory města Lysá nad Labem.“ 
 

 

Datum:  29. června 2020 

 
 

Jméno a podpis žadatele:  

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy _____________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


