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Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML -  II. kolo 2014 
Tematické zařazení projektu:  
1) soutěže a projekty 
2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního významu 
3) mimoškolní činnost 
4) školní časopisy + školní publikace 

 Žadatel Název akce Tematické 
zařazení 
projektu 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Úprava 
požadavku  

(-) 

Návrh výše   
příspěvku 

Specifikace využití příspěvku. 

  1 
 

Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
Liberec 23, 463 12 

Náš Kapličák 4/ 9.000,- 7.200,- - 7.200,- Tisk časopisu (říjen, listopad, 
prosinec, leden, únor) 

2 
  

Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384, 
Liberec 23, 463 12 

„Vánoční dílničky“ 3/ 15.500,- 12.000,- 2.000,- 10.000,- Suroviny pro pekařskou dílnu, 
materiál a pomůcky pro výtvarnou 
dílnu, materiál a pomůcky pro 
dřevařskou dílnu 

3 Spolek „Liberecké 
fórum“, Heliová 
555/7, Liberec 1, 
460 01 

Doučováním 
k lepším výsledkům 

1/ 178.000,- 50.000,- 31.800,- 18.200,- Mzdy učitele a vedoucího, 
kancelářské potřeby, výtvarné 
potřeby, Gartridge, tabule Flip-
chart, Data projektor, služby, 
náklady na vytápění, elektrická 
energie 

4 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118, 
Liberec, 
příspěvková 
organizace 

Vánoční dílny 2014 3/ 13.700,- 10.900,- 2.900,- 8.000,- Materiál na tvorbu vánočních 
věnců(advent. svíčky, vázací drát, 
slaměné korpusy, mašle, včelí 
plástve, knoty, celofánové sáčky, 
barevné lýko, hedvábné šátky, 
barvy na hedvábí a kontury, 
kovářství)  

5 Základní škola Malý čtenář na 1/ 36.000,- 30.000,- 13.000,- 17.000,- Lektorné – lekce dramatické 
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Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 

jevišti výchovy, práce s filmem, výtvarný 
materiál (barvy, štětce, papíry, 
tavící fólie, kartony, nůžky, lepící 
pásky, lepidla, atd., výroba 
krátkých filmů 

6 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 

Být COOL a umět 
odmítnout – 
projekt 
protidrogové 
prevence 

1/ 24.000,- 20.000,- - 20.000,- Výtvarný materiál určený k přímé 
práci s dětmi v rámci 
projektu(barvy, štětce, papíry, 
tavící fólie, kartóny, nůžky, lepící 
pásky a lepidla, modelovací 
hmoty, tuše, náplně do lepících 
pistolí, desky černé  

7 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642, 
Liberec 15, 460 15 

Tvoření a tradiční 
řemesla nás baví 

1/ 25.000,- 22.000,- 12.000,- 10.000,- Výtvarné a galanterní pomůcky 
(barvy, štětce, čtvrtky, plastová 
sklíčka, barvy na sklo, kanava, 
bavlnky, jehly) mýdlová hmota, 
barvivo a vůně do mýdla, vosk, 
knoty a ovčí rouno 

8 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Umění je to, co je 
neodolatelné. 
(William Saroyan) 
hudební a literárně 
dramatické pořady 

2/ 55.000,- 44.000,- - 44.000,- 4x pohádky pro děti, 15 x pořadů 
na  pobočkách - PaedDr. Prchala a 
p. Hrdiny, výukový pořad + 
výtvarná dílna Fixl, 2 literární 
besedy pí Březinová, přednáška p. 
Mohra, křest p. Řeháčka, p. 
Pikouse, literární beseda únor,   

9 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Musíš se mnoho 
učit, abys poznal, že 
málo víš. (Michel de 
Montaigne)odborné 
přednášky a 
kulturn ě vzdělávací 

2/ 44.000,- 35.000,- - 35.000,- Honoráře (20 přednášek, 
průměrná výše 1500,-Kč), odborní 
lektoři,  
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akce v KVK 
10 Krajská vědecká 

knihovna 
v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

(Co) čtou vaše děti? 
– projekt na 
podporu dětského 
čtenářství 

2/ 35.000,- 28.000,- - 28.000,- Honoráře, nákup knížek (tři sady 
pro pořady Čteme spolu) 

11 Rodinné centrum 
Žirafa, B. 
Němcové 54/9, 
Liberec 1 

Mateřství nás baví 3/ 267.000,- 80.000,- 64.000,- 16.000,- Výtvarný materiál, potřeby na 
scrapbook, galanterní materiál, 
kancelářské potřeby, potraviny na 
dětský program vaření 

12 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy 
při Základní škole 
Liberec, Lesní 14 

Putování udatné 
Češky a Čecha do 
historie – 
vzdělávací a 
výchovný projekt 
žáků 1. – 4. ročníků 
ZŠ 

1/3/ 161.600,- 97.700,- 87.700,- 10.000,- Materiál kancelářský pro tvorbu 
portfolia, potřeby k úvodní a 
závěrečné aktivitě projektu, 
potřeby pro dramatizaci scének 
(výtvarné potřeby), potřeby pro 
kooperativní výuku (stolní hry, 
karty, encyklopedie), materiál pro 
hodnocení (razítka, samolepky), 
výtvarné a galanterní potřeby 
s vánoční tematikou, tvorba 
medailí, ocenění, diplomy, deníky 
– cestovatelský deník, deníky do 
výuky 

13 Filmový  klub 
Liberec 

Studio Dětské 
televize Liberec na 
Dnech GIS 2014 v 
Liberci 

2/3/ 38.500,- 21.000,- - 21.000,- Honoráře lektorů, přednášejícímu, 
pronájem projekční obrazovky, 
světelného parku a BlueBox  

 14 ZS s RVJ, Husova 
142/44, Liberec 
příspěvková 
organizace  

Vánoční jarmark 3/ 25.000,- 16.000,- 6.000,- 10.000,- Vánoční dekorace, papírenský a 
galanterní materiál, výtvarné 
potřeby 
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15 DUHA Liberec 
o.p.s. 

Volnočasové 
aktivity pro d ěti a 
mládež 

3/ 107.600,- 65.600,- - 65.600,- Výtvarný a papírenský materiál, 
míče, pronájem prostor 
(tělocvična a místnost pro 
výtvarný kroužek a kroužek 
Šikovné ruce) 

16 Sdružení 
TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 1, 460 014 

Kdo šetří, má za tři 
– zvyšování 
finanční 
gramotnosti u osob 
se zdravotním 
postižením 

2/ 85.500,- 28.500,- 5.000,- 23.500,- Honoráře lektoři, nákup 
odborných knih a pomůcek, 
kopírování, pronájem prostor 
školení  

17 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 
80, příspěvková 
organizace 

Školní časopis 
Šotek 

4/ 15.000,- 12.000,- 4.000,- 8.000,- Tisk – 5x vydání x 80 výtisků x 
30 Kč = 1.200,-Kč 

18 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 
80, příspěvková 
organizace 

Ostašovské Vánoce 
– tradice a zvyky 

3/ 29.300,- 23.300,- 4.500,- 18.800,- Vánoční dekorace školy a kostela, 
potraviny na pečení cukroví 
(máslo, mouka, cukr atd.), 
papírenské a galanterní materiál 
(barvy, stuhy, lepidla, fixy, 
provázky, špendlíky), pronájem 
plošiny, pronájem stánků, 
ozvučení kostela sv. Vojtěcha, 
pronájem mobiliáře, půjčení 
kostýmu Mikulášská nadílka  

19 Základní škola, 
Liberec, Křížanská 
80, příspěvková 
organizace 

Tvořivé aktivity 
pro každého  

3/ 30.600,- 24.000,- 16.000,- 8.000,- Výtvarný a papírenský materiál 
pro ruční aktivity (látky, folie, 
kolíčky, kamínky, barevný papíry, 
barvy, čtvrtky, papíry, plátna 
atd.)galanterní materiál ( 
dekorativní ozdoby, třpytky, 
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vlasec, stuhy, barvy na textil), 
keramika (hlína, glazury, šablony, 
řezáky, vykrajovátka, podložky)   

               Celkem                                                                                                   627.200,-                                  378.300,- 
 
 
Rekapitulace doručených žádostí o dotaci v 2. kole 2014: 
19 žádostí bylo přijato v řádném termínu uzávěrky do 31. července 2014 a správní rada projednala těchto 19 žádostí na svém jednání dne 26. srpna 2014. 
19 žádostem byla navržena dotace . 
 
Schválené finanční prostředky pro rok 2014 ………… 618.300,-Kč 
Návrh na přidělení dotací v rámci 2. kola 2014………. 378.300,-Kč 


