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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.3

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Podpora odborného vzdělávání 

Nárok na rozpočet:
200 tis. Kč, položka 5901, § 3299 Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK

Projednáno:

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

Dne: 22. 7. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: hlasování per rollam

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 8. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/74R/2019

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Dotační program_Moderní škola 4.0 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

a vyhlašuje dotační program „Dobrá škola - Moderní škola 4.0“, v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Radě Ústeckého kraje návrh na vyhlášení dotačního 
programu „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. 
průmysl a technologie 4.0. Zlepšení kompetencí žáků středních škol ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 
(digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.).

Žadatelem o dotaci může být pouze střední škola, kterou nezřizuje Ústecký kraj, zapsaná do rejstříku škol a 
školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, ve 
které se k 30. 9. 2019 vzdělávají žáci v denní formě vzdělávání, v oboru středního vzdělávání, který je 
zařazen do skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, kategorie dosaženého 
vzdělání M, L/0 (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělání). Tito žáci budou uvedeni ve statistickém výkazu M 8 o střední škole, který škola 
vyplňuje k 30. 9. 2019.

Na pokrytí nákladů spojených s realizací dotačního programu bude z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 
nárokována částka ve výši 200 000 Kč.

Stanovisko LP: Odbor legislativně právní provedl posouzení zaslaného dotačního programu „Dobrá škola – 
Moderní škola 4.0“ pouze z hlediska souladnosti s právními předpisy, nikoliv z hlediska věcného obsahu. Po 
zapracování našich návrhů nemáme další připomínky.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 7. 8. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program „Dobrá škola - 
Moderní škola 4.0“, tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
Rada dále uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
dotačního programu zveřejněním na internetových stránkách Ústeckého kraje za předpokladu schválení 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Termín: 15. 10. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 22. 8. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 8. 2019


