Závěrečná zpráva projektu
Neinvestiční účelová dotace byla poskytnuta na projekt: „Abychom si mohli v klidu hrát, máme školu
bezpečnou jak hrad“ v rámci dotačního titulu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení - dotační
program MŠMT č. j.: MSMT-2157/2015-19

Žadatel projektu
Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace
Náves 43/7 751 19, Vlkoš, Okres Přerov
IČO: 70989362

Termíny realizace projektu




Zahájení projektu: 25.03.2015
Realizační fáze projektu: od 16.07.2015 do 21.09.2015
Závěrečné vyúčtování projektu: do 15. ledna 2016

Realizované aktivity
Předmětem projektu bylo zabezpečení školy prostřednictvím instalace:



videotelefonu u vstupu do budovy vč. příslušenství (např. dveřní kamerové jednotky,
protidešťového krytu, videomonitoru se sluchátkem a dalších viz podrobný rozpočet projektu);
dveřní sestavy vč. příslušenství (kování, práh, el. Zámek a dalších viz podrobný rozpočet
projektu).

Aktivity přispěly k cíli projektu, kterým bylo zvýšení bezpečnosti školy a jejích žáků, zabezpečení
budovy a zamezení vstupu osob, které ve škole nebo na školní zahradě nemají co dělat. Škola je nyní
zabezpečena proti vniknutí jak ze zahrady, tak z ulice, vstupní dveře navíc mohou být v době provozu
uzavřeny a ovládány pomocí videotelefonu a elektronického zámku.

Rekapitulace položek rozpočtu

Rekapitulace dle zdroje
financování

uhrazeno z
dotace MMR
2015

vlastní
zdroje
žadatele

76.885 Kč

16.147 Kč

93.032 Kč

CELKEM
CELKEM V %





79%

Celková částka projektu: 93.032
Částka připsaná z dotace MŠMT: 76.885
Vlastní zdroje žadatele: 16.147

21%

Zdroje byly proinvestovány v souladu s požadavky vyhlašovatele dotačního titulu. Byly dodrženy
závazné ukazatele obsažené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, o čerpání dotace je vedena oddělená
evidence finančních prostředků poskytnutých na akci.

Publicita projektu
Projekt byl publikován prostřednictvím tiskové zprávy (viz Příloha č. 1 Závěrečné zprávy) a na webu
školy, obce a ve Vlkošském zpravodaji.

Ve Vlkoši 4. února 2016

Mgr. Marie Uhlířová
Ředitelka školy

Fotodokumentace

Příloha č. 1: Tisková zpráva projektu
Škola ve Vlkoši získala nové zabezpečení díky MŠMT
Vlkoš, 20. 1. 2016 – Děti ve Vlkoši budou od letošního roku navštěvovat mnohem bezpečnější
školu. Nové vybavení, které zamezí vstupu cizích osob, bylo ve škole instalován díky dotaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Základní škola ve Vlkoši získala díky dotaci možnost instalovat ve škole nové vstupní dveře zajištěné
elektrickým zámkem a k nim také 3 videotelefony, které umožní tyto dveře ovládat z ředitelny nebo
třídy a chodby. Díky tomu může být škola během vyučování zabezpečená a paní učitelky nemusí
chodit otevírat dveře návštěvám.
„Nové vybavení si velmi chválíme. Přestože jsme na malé vesnici, myslím si, že cizí osoby by se
rozhodně neměly ve škole pohybovat ani s dobrými úmysly. Jsem proto ráda, že se nám povedlo
školu nově zabezpečit,“ komentuje nové vybavení ředitelka školy Marie Uhlířová.
Dotaci ve výši 76.885,- korun poskytlo MŠMT. Z vlastních zdrojů jsme se podíleli částkou 16.147,korun. Základní školu a Mateřskou školu ve Vlkoši ročně navštěvuje na 60 dětí, kterým teď mohlo
vedení školy zajistit větší bezpečnost. Projekt nesl název Abychom si mohli v klidu hrát, máme školu
bezpečnou jak hrad.

Kontakt:
Mgr. Marie Uhlířová
Ředitelka ZŠ a MŠ Vlkoš
Tel: 723 650 013
E-mail: zsvlkos@seznam.cz

