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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
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Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Jiří Paták
sociálních věcí,
15.06.2020
Mgr. Dušan Rejl
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
23.06.2020
zdravotnictví
Odloučená pracoviště ZŠ kpt. Jaroše
ZM_2018-109/3
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, IČ 64201112,
kterým se ke dni 01.09.2020 zřizuje odloučené pracoviště U Haly č.p. 67, 549 11
Dolní Radechová,
01.02
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci města Trutnova
s Náchodským spolkem rodičů začít spolu, IČ 06862322, a to za účelem
pokračování finančního a materiálního zajištění provozu odloučeného pracoviště
Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 v Náchodě a zahájení provozu
odloučeného pracoviště v Dolní Radechové, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01.
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola kpt.
Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, IČ 64201112, kterým se ke dni 01.09.2020
zřizuje odloučené pracoviště U Haly č.p. 67, 549 11 Dolní Radechová,
01.02
Smlouvu o spolupráci města Trutnova s Náchodským spolkem rodičů
začít spolu, IČ 06862322, a to za účelem pokračování finančního a
materiálního zajištění provozu odloučeného pracoviště Základní školy kpt.
Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 v Náchodě a zahájení provozu odloučeného
pracoviště v Dolní Radechové, dle předloženého návrhu.
pověřuje
02.01
Mgr. Ivana Adamce k podepsání výše uvedené Smlouvy o spolupráci
města Trutnova s Náchodským spolkem rodičů začít spolu.
ukládá
03.01
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, a to
s účinností od 01.09.2020.
-

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Trutnovem a Náchodským spolkem rodičů začít spolu
Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 16.06.2020

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.
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Na ředitele ZŠ kpt. Jaroše a Odbor SVŠZ MěÚ se obrátila paní Daniela Šolcová, předsedkyně
„Náchodského spolku rodičů začít spolu“, Běloveská 637, Náchod (IČ 06862322), a to se žádostí o
pokračování spolupráce s městem Trutnovem při zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků z Náchoda a
okolí v programu „Začít spolu“.
Pozn.: Dosavadní smlouva o spolupráci, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Trutnova
ZM_2018-109/3 ze dne 25.06.2018, je uzavřena pouze na dobu určitou, tj. do 30.06.2020.
Před dvěma lety bylo zřízeno odloučeného pracoviště Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
v Náchodě (viz výše uvedené usnesení ZM). Hlavním důvodem vzniku tohoto pracoviště, kterému
předcházela řada jednání, byly chybějící podmínky pro vzdělávání žáků v programu „Začít spolu“ na některé
ze základních škol zřizovaných městem Náchodem (v uvedeném programu původně vzdělávala žáky
Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005). Protože měl „Náchodský spolek rodičů začít
spolu“ zájem i nadále vzdělávat v tomto programu žáky z Náchoda a okolí, obrátili se jeho zástupci na
ředitele ZŠ kpt. Jaroše, která i aktuálně zůstává jedinou základní školou v rámci Královéhradeckého kraje,
kde se vzdělávají žáci v programu „Začít spolu“.
Vzhledem k tomu, že se dvouletá spolupráce ZŠ kpt. Jaroše s „Náchodským spolkem rodičů začít spolu“
osvědčila, resp. Smlouva o spolupráci byla oběma stranami bez problémů naplňována, přičemž počet
zájemců o vzdělávání v programu „Začít spolu“ se stále zvyšoval a bude se i nadále zvyšovat, je
Zastupitelstvu města Trutnova předkládán návrh navazující Smlouvy o spolupráci.
Pozn.: Ze ZŠ T. G. Masaryka Náchod odcházelo 30 žáků, ve ŠR 2018/2019 bylo evidováno 61 žáků, ve ŠR
2019/2020 již 87 žáků a pro ŠR 2020/2021 se předpokládá 113 žáků.
Tato smlouva mezi městem Trutnovem (poskytovatelem) a zmiňovaným spolkem rodičů (příjemcem) je
koncipována obdobně, jako v případě stávající smlouvy, tj. město Trutnov se zavazuje poskytnout příjemci
z rozpočtového určení daní (RUD) objem prostředků plynoucích za žáky, kteří budou navštěvovat odloučená
pracoviště ZŠ kpt. Jaroše v Náchodě a v Dolní Radechové (žáci tohoto nově vzniklého pracoviště budou
finančně zohledňováni až v příštím roce, a to podle vykazovaného stavu k 30.09.2020). Dle navrhované
Smlouvy o spolupráci se pak příjemce zavazuje plnit povinnosti zřizovatele základní školy, které se týkají
zajištění materiálního vybavení a fungování odloučených pracovišť ZŠ kpt. Jaroše, včetně údržby a drobných
oprav budov. Smlouvu je navrhováno uzavřít opět na dva roky, tj. od 01.07.2020 do 30.06.2022.
V návaznosti na Smlouvu o spolupráci bude ředitel ZŠ kpt. Jaroše uzavírat dvě Smlouvy o nájmu, tj. s
pronajímatelem objektu stávajícího odloučeného pracoviště Běloveská 637, 547 01 Náchod (Ivanou
Kozákovou, bytem Lipí 42, 547 01 Náchod) a pronajímatelem objektu nově vzniklého odloučeného
pracoviště U Haly č.p. 67, 549 11 Dolní Radechová (obcí Dolní Radechová), které upravují vztahy mezi
oběma smluvními stranami v souvislosti s užíváním zmiňovaných nemovitosti.
Na základě výše uvedeného byl také připraven návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, konkrétně se jedná o změnu Čl. 2 zřizovací listiny – vznik
odloučeného pracoviště (U Haly č.p. 67, 549 11 Dolní Radechová).
V případě schválení tohoto materiálu v ZM podá Odbor SVŠZ žádost na KÚ a MŠMT o související změnu
v Rejstříku škol a školských zařízení, jejíž provedení bude nezbytnou podmínkou pro financování přímých
neinvestičních výdajů spojených se vzděláváním žáků na nově vzniklém odloučeném pracovišti ze státního
rozpočtu (platy zaměstnanců a související odvody, ONIV, FKSP). S ohledem na zápis nově vzniklého
odloučeného pracoviště v Dolní Radechové bude nutné rovněž navýšit celkovou kapacitu ZŠ kpt. Jaroše a
zároveň její součásti, školní jídelny-výdejny.

