
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 31/84 

ze dne  30.11.2017 

ke schválení projektů v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o průběhu výběru projektů pro 20. výzvu k předkládání projektů v Operačním 
programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  
podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
148.702.732,09 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální výši 
podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 5.12.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5823  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/84 ze dne 30. 11. 2017 
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 20. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000360 Odborná materiálová laboratoř Střední škola umělecká a řemeslná 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000387 Zkvalitnění výuky a modernizace MŠ Praha Kolovraty Mateřská škola Praha-Kolovraty 1 515 819,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000388 Modernizace učeben ČAO Dr. Edvarda Beneše 
Českoslovanská akademie obchodní Dr. 
Edvarda Beneše, střední odborná škola, 
Praha 2, Resslova 8 

1 793 948,20 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000392 Multimediální učebna vybavená digitálními technologiemi využitelnými 
pro výuku přírodních věd a jazyků Základní škola Praha-Kolovraty 1 329 732,44 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000393 Podporujeme polytechnické vzdělávání Vyšší odborná škola a Střední škola 
slaboproudé elektrotechniky 2 498 057,87 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000394 Vybavení nové MŠ Beranov v Městské části Praha - Dolní Chabry Městská část Praha-Dolní Chabry 2 498 538,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396 Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky Střední průmyslová škola elektrotechnická, 
Praha 10, V Úžlabině 320 2 499 996,70 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397 Obnova strojového parku a IT Střední škola elektrotechniky a strojírenství 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000398 Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 2 499 918,66 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399 Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity Střední odborná škola logistických služeb, 
Praha 9, Učňovská 1/100 2 495 447,60 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000400 Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o. Soukromá střední škola cestovního ruchu 
ARCUS,s.r.o. 2 499 994,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 PRO VIZE - odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 Základní škola a mateřská škola ANGEL v 
Praze 12 3 106 778,09 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000402 Cesta za kvalitním vzděláváním I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 7 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000403 Cesta za kvalitním vzděláváním II HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 11 039 950,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000404 Cesta za kvalitním vzděláváním III HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 11 349 950,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000406 Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 2 437 970,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000407 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Burešova 14 Základní škola, Praha 8, Burešova 14 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000408 Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha - Lipence Městská část Praha-Lipence 2 549 204,40 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000411 Modernizace učeben pro polytechnické a jazykové vzdělávání ZŠ 
profesora Švejcara Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 2 431 365,43 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000412 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole 
Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 

Základní škola a mateřská škola Na 
Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 3 319 565,15 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000413 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole 
Petra Strozziho,  Praha 8, Za Invalidovnou 3 

Základní škola a mateřská škola Petra 
Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 2 279 595,61 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000414 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole 
Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 

Základní škola a mateřská škola Ústavní,  
Praha 8, Hlivická 1 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000415 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, 
Praha 8, Dolákova 1 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 
Dolákova 1 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000416 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole 
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000417 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, 
Praha 8, U Školské zahrady 4 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U 
Školské zahrady 4 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000418 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole Bohumila 
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, 
Zenklova 52 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000419 Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole 
Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 
1a 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000420 Modernizace jazykového vzdělávání, ICT a 3D 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky 2 440 856,00 



3 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000421 Moderní škola 21. století I. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 14 796 580,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000422 Moderní škola 21. století II. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 14 707 607,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000423 Moderní škola 21. století III. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 12 347 608,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424 Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 900 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000425 Moderní škola 21. století IV. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 12 423 241,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000426 Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 2 197 780,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000427 Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce Základní škola a Mateřská škola při 
Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 3 405 905,48 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000428 Modernizace vybavení_SZŠ_RUSKÁ Střední zdravotnická škola Ruská 91/2200 2 041 678,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000429 Otevřená školka Žiraifka - mateřská škola, s.r.o. 2 040 402,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000430 Rozvoj přírodovědných a polytechnických dovedností dětí z MŠ DUHA 
včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP 

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA 
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková 
organizace 

1 296 626,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000431 Modernizace zařízení a vybavení školských objektů v MČ Praha - 
Běchovice Městská část Praha-Běchovice 1 998 911,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000432 Učíme se pro budoucnost Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad 
Palatou 613, příspěvková organizace 1 952 400,11 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000433 Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice 
včetně zajištění konektivity 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - 
Radlice, Radlická 140/115 2 407 446,50 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000434 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní 
škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 

Fakultní základní škola při Pedagogické 
fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 2 498 349,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000435 Podpora fyzické dostupnosti a bezbariérovosti GYBU Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000436 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - ZŠ s rozšířenou 
výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 
Praha 13, Bronzová 2027 2 499 338,00 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000437 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 2 497 034,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000438 Moderní technologie pro praxi 
Střední škola - Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 
1/179 

2 096 800,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000439 Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Stoliňská 823 2 314 500,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000441 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní 
škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, 
Fingerova 2186 

Fakultní základní škola profesora Otokara 
Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, 
Fingerova 2186 

2 492 493,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000442 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Mládí 135 Základní škola, Praha 13, Mládí 135 2 497 438,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000444 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Mohylová 1963 Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 2 498 127,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000445 Podpora fyzické dostupnosti a bezbariérovosti Gymnázia Českolipská Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000446 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 2 469 826,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000447 ZŠ Dubeč - modernizace zařízení a vybavení - učebna pro rozvoj 
polytechnických dovedností Městská část Praha-Dubeč 2 499 986,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448 Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 1 271 930,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000449 Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technický 
oborů na SPŠ na Proseku Střední průmyslová škola na Proseku 2 416 568,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000450 Vybudování interaktivních učeben přírodních věd ? fyzika, chemie a 
přírodopis  

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 
391 1 644 269,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000451 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 2 495 105,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000452 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Klausova 2450 Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 2 498 743,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000453 Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 1 032 080,00 



5 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000455 Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny 
Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Praha - Řepy, Socháňova 1139, příspěvková 
organizace 

2 470 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000456 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501 

Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, 
Vlachova 1501 1 849 875,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 -  Mateřská škola 
BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 

Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, 
Klausova 2188 1 820 978,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000460 Modernizace výuky ZŠ Človíček Sportovní základní škola a mateřská škola 
Človíček s.r.o. 2 400 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000461 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola, 
Praha 13, Mezi Školami 2323 Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323 1 522 326,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000462 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 

Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi 
Školami 2482 1 839 931,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464 Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby - 
MICHAEL 

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná 
škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000466 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Kuncova 1580 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 2 498 850,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000467 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 

Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 
2190 1 765 594,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000468 Vybudování centra polytechnických dovedností v MŠ Pod buky Soukromá mateřská škola Pod buky, s.r.o. 881 720,04 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola, 
Praha 13, Ovčí Hájek 2177 Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 1 225 232,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000470 Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ TGM Praha 7 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, 
Ortenovo náměstí 34 2 496 272,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000471 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 

Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, 
Chlupova 1798 1 624 781,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000472 Modernizace zařízení a vybavení Evangelické akademie v Praze Evangelická akademie - Vyšší odborná škola 
sociální práce a střední odborná škola 1 491 110,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000473 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 

Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, 
Husníkova 2076 1 686 617,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474 Modernizace specializovaných učeben v Základní škole Praha - 
Petrovice 

Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková 
organizace 2 466 967,00 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000475 Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha - 
Klánovice 

Masarykova základní škola, Praha 9 - 
Klánovice, Slavětínská 200 2 492 766,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000476 Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ 
Donovalská Základní škola Donovalská 1684 1 902 464,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000477 Modernizace odborných učeben ZŠ Poláčkova ZŠ Poláčkova 2 499 900,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000478 Svět kolem nás Mateřská škola Chaberáček, příspěvková 
organizace 655 829,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000479 Odborné učebny pro rozvoj přírodních věd a polytechnických dovedností 
- ZŠ J. Cimrmana, Praha - Lysolaje Městská část Praha-Lysolaje 1 648 261,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 Jazyková laboratoř Základní škola Písnická v Praze 12 2 415 626,05 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000481 Modernizace zařízení a dovybavení ZŠ v Kolodějích Základní škola a mateřská škola Koloděje 898 570,20 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000482 Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, 
Praha 8, Glowackého 6 Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Hovorčovická 11 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 1 161 812,14 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000484 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Libčická 
10 Základní škola, Praha 8, Libčická 10 2 142 058,66 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000485 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na 
Šutce 28 Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000486 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Palmovka 8 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000487 Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, 
Praha 8, Žernosecká 3 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000488 Vybavení odborných učeben základní školy Wonderland Academy Základní škola Wonderland Academy s.r.o. 2 008 900,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000490 Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro - 
polytechnickou výchovu a přírodní vědy Městská část Praha 12 2 499 993,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000491 Modernizace výuky zahradnictví Střední zahradnická škola a Střední odborné 
učiliště s.r.o. 1 168 102,00 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000493 OA Vinohradská - vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci 
praktického vyučování a polytechnické výchovy Obchodní akademie Vinohradská 673 606,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000494 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola 
Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596 Základní škola Praha 5 - Řeporyje 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000495 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní mateřská 
škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD 
STŘECHOU při Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

1 330 193,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000496 Zkvalitnění výuky na ZŠ Parentes  Základní škola a mateřská škola Parentes 
Praha 767 400,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000498 Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, 
Měchenická 2540 1 665 824,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000499 ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-
přírodopisu Základní škola Praha 7, Korunovační 8 1 466 105,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000500 Bezpečně v MŠ U Uranie aneb "Nepovolaným vstup zakázán!" Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na 
Maninách 1080/29a 1 820 569,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501 Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a 
MŠ, Praha 4,  Ohradní 49 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, 
Ohradní 49 2 494 793,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000502 Poznáváme svět moderně Základní škola, Praha 10, U Vršovického 
nádraží 1/950 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000503 Odborná učebna přírodních věd 
Základní škola   Jana  Wericha, Praha  -
  Řepy,  Španielova  19/1111, 
příspěvková  organizace 

1 867 560,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000504 Modernizace MZŠ Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy, Polesná 1690 2 486 655,67 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000507 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187 

Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, 
Klausova 2187 1 383 875,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000508 Modernizace učeben MŠ Klánovice Městská část Praha-Klánovice 1 462 184,47 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000509 Modernizace ZŠ Campanus Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo 
náměstí 1782 1 000 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000510 Základní škola Školní - oprava skleníku ZŠ Školní 2 499 300,00 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511 Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria school v Klánovicích Victoria School, s.r.o., základní škola a 
mateřská škola 1 991 367,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000512 Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického - výstavba výtahu Městská část Praha 3 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000513 Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 2 483 260,28 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000514 Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí - ZŠ U Krčského 
lesa ZŠ U Krčského lesa 2 424 500,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000515 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní základní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 - aktivita C 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 999 010,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000516 Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 1 764 778,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000517 Modernizace zařízení a vybavení PB - VOŠ a SŠ PB - Vyšší odborná škola a Střední škola 
managementu, s.r.o. 1 562 836,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000518 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Janského 2189 - aktivita C Základní škola, Praha 13, Janského 2189 989 767,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519 Modernizace odborných učeben ZŠ Stross  Základní škola Praha 7, Strossmayerovo 
náměstí 4 2 499 980,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000520 Environmentální zahrada a venkovní třída Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské 
náměstí 7 2 496 736,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000521 Na Beránku do 21. století Základní škola a mateřská škola Na Beránku 
v Praze 12 2 499 764,80 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522 
Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení 
vybavení dílny 

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Ratibořická 1700 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000523 Modernizace multimediálního centra Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000524 Škola pro 3. tisíciletí Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 
2022 2 499 682,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000526 Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA CHODOVCI 2 497 137,55 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000528 Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd ZŠ Jižní IV Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 2 369 425,55 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000529 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Křimická Základní škola, Praha 10, Křimická 314 2 175 298,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000530 Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky Střední průmyslová škola, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000531 Modernizace počítačové učebny na Mensa gymnáziu, o.p.s. Mensa gymnázium, o.p.s. 776 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000532 TECHNIKUM - PRAKTIKUM Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, 
Sdružení 1080 2 149 273,20 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000533 Odborné učebny na SSPŠ Preslova Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 
5, Preslova 25 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000534 Modernizace a renovace vybavení IT učebny na Obchodní akademii 
Praha, s. r. o. Obchodní akademie Praha, s.r.o. 997 887,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000536 Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na 
ZŠ Kunratice 

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 
420, příspěvková organizace 2 413 344,01 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537 Modernizace zařízení a vybavení škol P14  - polytechnické venkovní 
učebny v zahradách I. Městská část Praha 14 7 528 264,35 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000538 Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy 
EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy) 

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná 
škola a základní škola Praha, s.r.o. 2 353 397,87 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní 
učebny v zahradách II. Městská část Praha 14 7 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000540 Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové 
učebny Schulhoffova 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 
1554 2 352 357,50 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované 
výuky 

Základní škola, Praha 10, U Roháčových 
kasáren 19/1381 2 497 195,10 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000542 Škola pro konkurenceschopnost Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 1 128 767,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000544 Vybudování prostoru pro kombinované polytechnické vzdělávání Střední škola - Waldorfské lyceum 2 246 078,45 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000545 Vybudování multifunkční učebny Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 2 480 813,65 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000547 Škola sv. Augustina - připravena pro svůj rozvoj Mateřská škola a základní škola sv. Augustina 2 500 000,00 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000548 Odborná jazyková učebna (ZŠ a MŠ Slivenec) Základní škola a mateřská škola Praha - 
Slivenec, Ke Smíchovu 16 2 394 418,05 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549 Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a 
informatiky Střední škola automobilní a informatiky 2 500 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000551 ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na 
jedinečnost každého žáka Základní škola Jílovská 2 067 900,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000552 Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na MŠ Kunratice Mateřská škola Kunratice, Praha 4, 
Předškolní 880 1 690 173,70 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000553 Modernizace ZŠ U Obory - odborné učebny Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 
630 2 238 088,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554 Zahrada jako odpověď Mateřská škola Sluneční,Praha 10,Sluneční 
1550/20 2 492 349,42 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000555 Multikulturní klub ZŠ Chvaletická Základní škola, Praha 9 - Lehovec, 
Chvaletická 918 1 000 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000556 Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Tusarova, Praha Základní škola a Mateřská škola Praha 7, 
Tusarova 21 2 499 706,78 
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2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 
 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000392 

Žadatel Základní škola Praha-Kolovraty 

Název projektu Multimediální učebna vybavená digitálními technologiemi využitelnými pro výuku přírodních věd a jazyků 

Požadovaná podpora 1 329 732,44 

Zdůvodnění Žádný z uvedených investičních záměrů není uveden ve Strategickém rámci MAP. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000394 

Žadatel Městská část Praha-Dolní Chabry 

Název projektu Vybavení nové MŠ Beranov v Městské části Praha - Dolní Chabry 

Požadovaná podpora 2 498 538,00     

Zdůvodnění Žádný z uvedených investičních záměrů není uveden ve Strategickém rámci MAP. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000420 

Žadatel 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Název projektu Modernizace jazykového vzdělávání, ICT a 3D 

Požadovaná podpora 2 440 856,00     

Zdůvodnění 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nemá v dokumentu Rámec pro podporu infrastruktury KAP 
zařazen žádný investiční záměr. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000423 

Žadatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Název projektu Moderní škola 21. století III. 

Požadovaná podpora 12 347 608,00     

Zdůvodnění Žadatel po druhém vyzvání neodstranil formální nedostatky v žádosti o podporu. 
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000468 

Žadatel Soukromá mateřská škola Pod buky, s.r.o. 

Název projektu Vybudování centra polytechnických dovedností v MŠ Pod buky 

Požadovaná podpora 881 720,04     

Zdůvodnění Projektovému záměru „Vybudování centra polytechnických vybavení v MŠ Pod Buky“, uvedenému ve Strategickém rámci MAP Prahy 22, 
chybí vazba na příslušné kompetence „Polytechnická výchova“. Soulad se Strategickým rámcem MAP tedy nebyl doložen. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000472 

Žadatel Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola 

Název projektu Modernizace zařízení a vybavení Evangelické akademie v Praze 

Požadovaná podpora 1 491 110,00     

Zdůvodnění Z uvedeného investičního záměru nevyplývá návaznost odborné učebny na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a 
matematické gramotnosti. Soulad se Strategickým rámcem MAP tedy nebyl doložen. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000478 

Žadatel Mateřská škola Chaberáček, příspěvková organizace 

Název projektu Svět kolem nás  

Požadovaná podpora 655 829,00     

Zdůvodnění Nebyla doložena v požadované podobě povinná příloha „Projektová dokumentace“. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000491 

Žadatel Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 

Název projektu Modernizace výuky zahradnictví 

Požadovaná podpora 1 168 102,00     

Zdůvodnění 
K žádosti o podporu s názvem „Modernizace výuky zahradnictví“ nebyla předložena povinná příloha „Studie proveditelnosti“ v požadovaném 
formálním souladu. 
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000504 

Žadatel Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 

Název projektu Modernizace MZŠ 

Požadovaná podpora 2 486 655,67     

Zdůvodnění 
K žádosti o podporu s názvem „Modernizace MZŠ“ nebyla předložena povinná příloha „Studie proveditelnosti“ v požadovaném formálním 
souladu. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000518 

Žadatel Základní škola, Praha 13, Janského 2189 

Název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, Praha 13, Janského 2189 - aktivita C 

Požadovaná podpora 989 767,00     

Zdůvodnění Ve Strategickém rámci MAP Prahy 13 není žádný investiční záměr školy zaměřený na rekonstrukci kinosálu a jeho vybavení, tudíž nebyl 
prokázán soulad. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000531 

Žadatel Mensa gymnázium, o.p.s. 

Název projektu Modernizace počítačové učebny na Mensa gymnáziu, o.p.s. 

Požadovaná podpora 776 000,00     

Zdůvodnění Žádný z uvedených investičních záměrů školy Mensa gymnázium, o.p.s. není zařazen ve Strategickém rámci KAP. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000532 

Žadatel Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 

Název projektu TECHNIKUM - PRAKTIKUM 

Požadovaná podpora 2 149 273,20     

Zdůvodnění 
Projektové záměry uvedené ve Strategickém rámci MAP Prahy 4 jsou zaměřeny na jiné investiční potřeby školy. V případě projektového 
záměru „Obnova IT techniky v učebně informatiky“ chybí  vazba na příslušné kompetence (viz sloupec cizí jazyky, přírodní vědy, 
polytechnická výchova v tabulce níže). Žádný z uvedených záměrů nenavazuje na předloženou žádost o podporu. 
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000534 

Žadatel Obchodní akademie Praha, s.r.o. 

Název projektu Modernizace a renovace vybavení IT učebny na Obchodní akademii Praha, s. r. o. 

Požadovaná podpora 997 887,00     

Zdůvodnění K žádosti o podporu nebyla předložena povinná příloha „Studie proveditelnosti“. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000542 

Žadatel Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 

Název projektu Škola pro konkurenceschopnost 

Požadovaná podpora 1 128 767,00     

Zdůvodnění Žadatel po druhém vyzvání neodstranil formální nedostatky v žádosti o podporu. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000552 

Žadatel Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 

Název projektu Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na MŠ Kunratice 

Požadovaná podpora 1 690 173,70     

Zdůvodnění Žadatel po druhém vyzvání neodstranil formální nedostatky v žádosti o podporu. 

 
3) Projekty stažené žadatelem: 

 
Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

(Kč) 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000509 Modernizace ZŠ Campanus Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 1 000 000,00 
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4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů):  

 
Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet 

bodů 
Požadovaná 

podpora 

1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000453 Vybudování odborné multimediální učebny na 
základní škole 

Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků 85,00           1 032 080,00     

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549 Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola 
automobilní a informatiky Střední škola automobilní a informatiky 85,00           2 500 000,00     

3. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000529 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ 
Křimická 

Základní škola, Praha 10, Křimická 
314 84,50           2 175 298,00     

4. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519 Modernizace odborných učeben ZŠ Stross  Základní škola Praha 7, 
Strossmayerovo náměstí 4 83,25           2 499 980,00     

5. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000473 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, 
Husníkova 2076 

Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 
13, Husníkova 2076 82,50           1 686 617,00     

6. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000553 Modernizace ZŠ U Obory - odborné učebny Základní škola U Obory, Praha 10, 
Vachkova 630 82,00           2 238 088,00     

7. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000490 
Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce 
dvou učeben pro - polytechnickou výchovu a 
přírodní vědy 

Městská část Praha 12 81,50           2 499 993,00     

8. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem 
badatelsky orientované výuky 

Základní škola, Praha 10, U 
Roháčových kasáren 19/1381 81,25           2 497 195,10     

9. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000515 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 - aktivita C 

Fakultní základní škola Pedagogické 
fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 
2322 

80,00              999 010,00     

10. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000439 Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd 
na ZŠ Stoliňská 

Základní škola, Praha 9 - Horní 
Počernice, Stoliňská 823 79,75           2 314 500,00     

11. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000408 Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na 
ZŠ Praha - Lipence Městská část Praha-Lipence 78,50           2 549 204,40     

12. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 Jazyková laboratoř Základní škola Písnická v Praze 12 78,25           2 415 626,05     

13. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000538 
Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, 
nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net 
platforma pro školy) 

EDUCAnet - gymnázium, střední 
odborná škola a základní škola Praha, 
s.r.o. 

77,25           2 353 397,87     

14. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396 Modernizace učebny praktických cvičení 
elektrotechniky a elektroniky 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 
320 

76,50           2 499 996,70     

15. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000438 Moderní technologie pro praxi 
Střední škola - Centrum odborné 
přípravy technickohospodářské, Praha 
9, Poděbradská 1/179 

76,50           2 096 800,00     

16. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000484 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole, Praha 8, Libčická 10 Základní škola, Praha 8, Libčická 10 76,25           2 142 058,66     
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17. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000513 Vybavení učebny přírodních věd a vybavení 
učeben cizích jazyků 

Základní škola, Praha 10, Olešská 
18/2222 76,25           2 483 260,28     

18. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000449 Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění 
výuky technický oborů na SPŠ na Proseku Střední průmyslová škola na Proseku 75,75           2 416 568,00     

19. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 

Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 
2177 75,50           1 225 232,00     

20. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000545 Vybudování multifunkční učebny Základní škola, Praha 4, Mikulova 
1594 75,50           2 480 813,65     

21. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000494 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 
596 

Základní škola Praha 5 - Řeporyje 75,00           2 500 000,00     

22. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000514 Moderní technologie pro rozvoj klíčových 
kompetencí - ZŠ U Krčského lesa ZŠ U Krčského lesa 75,00           2 424 500,00     

23. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, 
Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - 
vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení 
dílny 

Základní škola, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700 75,00           2 500 000,00     

24. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000442 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Základní škola, Praha 13, Mládí 135 73,00           2 497 438,00     

25. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000476 Podpora polytechnického a přírodovědného 
vzdělávání na ZŠ Donovalská Základní škola Donovalská 1684 73,00           1 902 464,00     

26. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554 Zahrada jako odpověď Mateřská škola Sluneční,Praha 
10,Sluneční 1550/20 72,75           2 492 349,42     

27. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000503 Odborná učebna přírodních věd 
Základní škola   Jana  Wericha, 
Praha  -  Řepy,  Španielova  19/1111, 
příspěvková  organizace 

72,50           1 867 560,00     

28. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397 Obnova strojového parku a IT Střední škola elektrotechniky a 
strojírenství 72,00           2 500 000,00     

29. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000407 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole, Praha 8, Burešova 14 Základní škola, Praha 8, Burešova 14 72,00           2 500 000,00     

30. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448 Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 
43, Praha 10 

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 
43 72,00           1 271 930,00     

31. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000510 Základní škola Školní - oprava skleníku ZŠ Školní 72,00           2 499 300,00     

32. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537 Modernizace zařízení a vybavení škol P14  - 
polytechnické venkovní učebny v zahradách I. Městská část Praha 14 71,75           7 528 264,35     

33. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399 Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní 
konektivity 

Střední odborná škola logistických 
služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 71,50           2 495 447,60     

34. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000487 Modernizace zařízení a vybavení odborných 
učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 71,50           2 500 000,00     

35. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000499 ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a 
učebny chemie-přírodopisu Základní škola Praha 7, Korunovační 8 71,00           1 466 105,00     

36. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000551 ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení 
školy s ohledem na jedinečnost každého žáka Základní škola Jílovská 71,00           2 067 900,00     
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37. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000415 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole a mateřské škole, Praha 8, Dolákova 1 

Základní škola a mateřská škola, 
Praha 8, Dolákova 1 70,50           2 500 000,00     

38. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000436 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, 
Bronzová 2027 

Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 70,50           2 499 338,00     

39. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000446 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Základní škola, Praha 13, Janského 2189 

Základní škola, Praha 13, Janského 
2189 70,50           2 469 826,00     

40. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464 Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy 
reklamní a umělecké tvorby - MICHAEL 

MICHAEL - Střední škola a Vyšší 
odborná škola reklamní a umělecké 
tvorby, s.r.o. 

70,25           2 500 000,00     

41. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000447 ZŠ Dubeč - modernizace zařízení a vybavení - 
učebna pro rozvoj polytechnických dovedností Městská část Praha-Dubeč 69,75           2 499 986,00     

42. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000475 Modernizace odborných učeben v Masarykově 
Základní škole Praha - Klánovice 

Masarykova základní škola, Praha 9 - 
Klánovice, Slavětínská 200 69,00           2 492 766,00     

43. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000498 Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, 
Měchenická 2540 69,00           1 665 824,00     

44. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000495 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD 
STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO 
POD STŘECHOU při Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, 
Mohylová 1964 

68,00           1 330 193,00     

45. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000488 Vybavení odborných učeben základní školy 
Wonderland Academy 

Základní škola Wonderland Academy 
s.r.o. 67,75           2 008 900,00     

46. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000417 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské 
zahrady 4 

Základní škola a mateřská škola, 
Praha 8, U Školské zahrady 4 67,50           2 500 000,00     

47. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501 Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování 
badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4,  Ohradní 49 

Základní škola a Mateřská škola, 
Praha 4, Ohradní 49 66,75           2 494 793,00     

48. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000451 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 

Fakultní základní škola Pedagogické 
fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 
2322 

66,50           2 495 105,00     

49. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000412 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole a mateřské škole Na Slovance, Praha 8, 
Bedřichovská 1 

Základní škola a mateřská škola Na 
Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 66,25           3 319 565,15     

50. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474 Modernizace specializovaných učeben v Základní 
škole Praha - Petrovice 

Základní škola Praha-Petrovice, 
příspěvková organizace 65,25           2 466 967,00     

51. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000500 Bezpečně v MŠ U Uranie aneb "Nepovolaným 
vstup zakázán!" 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na 
Maninách 1080/29a 64,75           1 820 569,00     

52. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 -  Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, 
Klausova 2188 

Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, 
Klausova 2188 64,50           1 820 978,00     

53. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole, Praha 8, Hovorčovická 11 

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 
11 64,50           1 161 812,14     

54. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000521 Na Beránku do 21. století Základní škola a mateřská škola Na 
Beránku v Praze 12 64,50           2 499 764,80     
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55. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
polytechnické venkovní učebny v zahradách II. Městská část Praha 14 64,25           7 500 000,00     

56. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000508 Modernizace učeben MŠ Klánovice Městská část Praha-Klánovice 63,25           1 462 184,47     

57. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000430 
Rozvoj přírodovědných a polytechnických 
dovedností dětí z MŠ DUHA včetně zajištění 
podpůrných opatření pro žáky se SVP 

Mateřská škola se speciálními třídami 
DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 
1117, příspěvková organizace 

62,50           1 296 626,00     

58. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 PRO VIZE - odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v 
Praze 12 

Základní škola a mateřská škola 
ANGEL v Praze 12 62,00           3 106 778,09     

59. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000444 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 

Základní škola, Praha 13, Mohylová 
1963 62,00           2 498 127,00     

60. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000413 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 
škole a mateřské škole Petra Strozziho,  Praha 8, 
Za Invalidovnou 3 

Základní škola a mateřská škola Petra 
Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 61,50           2 279 595,61     

61. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000434 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Fakultní základní škola při Pedagogické 
fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 

Fakultní základní škola při 
Pedagogické fakultě UK, Praha 13, 
Brdičkova 1878 

61,00           2 498 349,00     

62. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000481 Modernizace zařízení a dovybavení ZŠ v 
Kolodějích 

Základní škola a mateřská škola 
Koloděje 60,00              898 570,20 

63. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000526 Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA CHODOVCI 60,00           2 497 137,55     
 
 
 

5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  
 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000360 

Žadatel Střední škola umělecká a řemeslná 

Název projektu Odborná materiálová laboratoř 

Požadovaná podpora 2 500 000,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000388 

Žadatel Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 

Název projektu Modernizace učeben ČAO Dr. Edvarda Beneše 

Požadovaná podpora 1 793 948,20     
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000393 

Žadatel Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky 

Název projektu Podporujeme polytechnické vzdělávání 

Požadovaná podpora 2 498 057,87     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000411 

Žadatel Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 

Název projektu Modernizace učeben pro polytechnické a jazykové vzdělávání ZŠ profesora Švejcara 

Požadovaná podpora 2 431 365,43     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000425 

Žadatel HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Název projektu Moderní škola 21. století IV. 

Požadovaná podpora 12 423 241,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000432 

Žadatel Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace 

Název projektu Učíme se pro budoucnost 

Požadovaná podpora 1 952 400,11     

 
 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000435 

Žadatel Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 

Název projektu Podpora fyzické dostupnosti a bezbariérovosti GYBU 

Požadovaná podpora 2 500 000,00 
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000445 

Žadatel Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 

Název projektu Podpora fyzické dostupnosti a bezbariérovosti Gymnázia Českolipská 

Požadovaná podpora 2 500 000,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000455 

Žadatel Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139, příspěvková organizace 

Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny 

Požadovaná podpora 2 470 000,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000460 

Žadatel Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. 

Název projektu Modernizace výuky ZŠ Človíček 

Požadovaná podpora 2 400 000,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000461 

Žadatel Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323 

Název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323 

Požadovaná podpora 1 522 326,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000471 

Žadatel Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 

Název projektu Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 

Požadovaná podpora 1 624 781,00  
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000477 

Žadatel ZŠ Poláčkova 

Název projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Poláčkova 

Požadovaná podpora 2 499 900,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000485 

Žadatel Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

Název projektu Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28 

Požadovaná podpora 2 500 000,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000493 

Žadatel Obchodní akademie Vinohradská 

Název projektu OA Vinohradská - vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického vyučování a polytechnické výchovy 

Požadovaná podpora 673 606,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000496 

Žadatel Základní škola a mateřská škola Parentes Praha 

Název projektu Zkvalitnění výuky na ZŠ Parentes  

Požadovaná podpora 767 400,00     

 
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000523 

Žadatel Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 

Název projektu Modernizace multimediálního centra 

Požadovaná podpora 2 500 000,00     
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Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000533 

Žadatel Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 

Název projektu Odborné učebny na SSPŠ Preslova 

Požadovaná podpora 2 500 000,00     

 
 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000544 

Žadatel Střední škola - Waldorfské lyceum 

Název projektu Vybudování prostoru pro kombinované polytechnické vzdělávání 

Požadovaná podpora 2 246 078,45     

 
 

6) Projekty, u kterých byla podána žádost o přezkum:  
 
 
Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet 

bodů 
Požadovaná 

podpora 
1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000360 Odborná materiálová laboratoř Střední škola umělecká a řemeslná 43,50           2 500 000,00     

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000425 Moderní škola 21. století IV. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 52,00         12 423 241,00     

3. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000434 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Fakultní základní škola při Pedagogické 
fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 

Fakultní základní škola při 
Pedagogické fakultě UK, Praha 13, 
Brdičkova 1878 

61,00           2 498 349,00     

4. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 -  Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, 
Klausova 2188 

Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, 
Klausova 2188 64,50           1 820 978,00     

5. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000471 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 
13 - Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, 
Chlupova 1798 

Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, 
Chlupova 1798 46,50           1 624 781,00     

6. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554 Zahrada jako odpověď Mateřská škola Sluneční,Praha 
10,Sluneční 1550/20 72,75           2 492 349,42     
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7) Projekty, u kterých probíhá věcné hodnocení:  

 
Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 

podpora 

1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000387 Zkvalitnění výuky a modernizace MŠ Praha Kolovraty Mateřská škola Praha-Kolovraty        1 515 819,00     

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000398 Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952        2 499 918,66     

3. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000400 Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o. Soukromá střední škola cestovního ruchu 
ARCUS,s.r.o.        2 499 994,00     

4. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000402 Cesta za kvalitním vzděláváním I HLAVNÍ MĚSTO PRAHA        7 500 000,00     
5. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000403 Cesta za kvalitním vzděláváním II HLAVNÍ MĚSTO PRAHA      11 039 950,00     

6. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000404 Cesta za kvalitním vzděláváním III HLAVNÍ MĚSTO PRAHA      11 349 950,00     
7. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000406 Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. Střední průmyslová škola dopravní, a.s.        2 437 970,00     

8. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000414 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole 
a mateřské škole Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 

Základní škola a mateřská škola Ústavní,  
Praha 8, Hlivická 1        2 500 000,00     

9. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000416 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole 
a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 
Lyčkovo náměstí 6        2 500 000,00     

10. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000418 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole 
Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, 
Zenklova 52        2 500 000,00     

11. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000419 Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v 
Základní škole Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 
1a        2 500 000,00     

12. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000421 Moderní škola 21. století I. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA      14 796 580,00     

13. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000422 Moderní škola 21. století II. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA      14 707 607,00     

14. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424 Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726            900 000,00     

15. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000426 Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.        2 197 780,00     

16. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000427 Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při 
Nemocnici na Bulovce 

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici 
Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2        3 405 905,48     

17. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000428 Modernizace vybavení_SZŠ_RUSKÁ Střední zdravotnická škola Ruská 91/2200        2 041 678,00     
18. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000429 Otevřená školka Žiraifka - mateřská škola, s.r.o.        2 040 402,00     

19. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000431 Modernizace zařízení a vybavení školských objektů v 
MČ Praha - Běchovice Městská část Praha-Běchovice        1 998 911,00     

20. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000433 Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ 
Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - 
Radlice, Radlická 140/115        2 407 446,50     

21. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000437 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 
13, Trávníčkova 1744 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Trávníčkova 1744        2 497 034,00     
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 
podpora 

22. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000441 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa 
Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 

Fakultní základní škola profesora Otokara 
Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, 
Fingerova 2186 

       2 492 493,00     

23. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000450 Vybudování interaktivních učeben přírodních věd - 
fyzika, chemie a přírodopis  

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 
391        1 644 269,00     

24. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000452 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 Základní škola, Praha 13, Klausova 2450        2 498 743,00     

25. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000456 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 
1501 

Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, 
Vlachova 1501        1 849 875,00     

26. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000462 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 

Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi 
Školami 2482        1 839 931,00     

27. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000466 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580        2 498 850,00     

28. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000467 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 

Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 
2190        1 765 594,00     

29. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000470 Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ 
TGM Praha 7 

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, 
Ortenovo náměstí 34        2 496 272,00     

30. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000479 
Odborné učebny pro rozvoj přírodních věd a 
polytechnických dovedností - ZŠ J. Cimrmana, Praha - 
Lysolaje 

Městská část Praha-Lysolaje        1 648 261,00     

31. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000482 Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v 
Základní škole, Praha 8, Glowackého 6 Základní škola, Praha 8, Glowackého 6        2 500 000,00     

32. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000486 Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, 
Praha 8, Palmovka 8 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8        2 500 000,00     

33. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000502 Poznáváme svět moderně Základní škola, Praha 10, U Vršovického 
nádraží 1/950        2 500 000,00     

34. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000507 Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - 
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187 

Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 
2187        1 383 875,00     

35. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000511 Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria school v 
Klánovicích 

Victoria School, s.r.o., základní škola a 
mateřská škola        1 991 367,00     

36. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000512 Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického - výstavba 
výtahu Městská část Praha 3        2 500 000,00     

37. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000516 Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13        1 764 778,00     

38. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000517 Modernizace zařízení a vybavení PB - VOŠ a SŠ PB - Vyšší odborná škola a Střední škola 
managementu, s.r.o.        1 562 836,00     

39. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000520 Environmentální zahrada a venkovní třída Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 
7        2 496 736,00     

40. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000524 Škola pro 3. tisíciletí Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 
2022        2 499 682,00     

41. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000528 Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd ZŠ Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10        2 369 425,55     
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 
podpora 

Jižní IV 

42. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000530 Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a 
robotiky 

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299        2 500 000,00     

43. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000536 Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a 
kompetencí žáků na ZŠ Kunratice 

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 
420, příspěvková organizace        2 413 344,01     

44. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000540 Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a 
mobilní tabletové učebny Schulhoffova 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 
1554        2 352 357,50     

45. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000547 Škola sv. Augustina - připravena pro svůj rozvoj Mateřská škola a základní škola sv. Augustina        2 500 000,00     

46. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000548 Odborná jazyková učebna (ZŠ a MŠ Slivenec) Základní škola a mateřská škola Praha - 
Slivenec, Ke Smíchovu 16        2 394 418,05     

47. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000555 Multikulturní klub ZŠ Chvaletická Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 
918        1 000 000,00     

48. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000556 Zkvalitnění infrastruktury ZŠ Tusarova, Praha Základní škola a Mateřská škola Praha 7, 
Tusarova 21        2 499 706,78     

 
 
 

8) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  
 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 20. výzvy OP PPR. 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/84 ze dne 30. 11. 2017 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PhDr. Romana Bukovská 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000396 

Název projektu: Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 996,70 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Obsahem projektu je vytvoření výukového prostředí pro interaktivní výuku elektrotechniky, elektroniky a řídicí 
techniky. Cílem je vytvořit efektivní zdroj názorné výuky, který přibližuje vlastnosti a chování elektronických obvodů 
a součástek a umožňuje interaktivní vyhodnocování pomocí počítače. Vytváří prostředí pro aktivní zapojení 
studentů do procesu vzdělávání jejich přímou účastí bezprostředně po teoretickém vyložení problému a tím vede k 
získání hlubších a trvalejších znalostí. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Cílovou skupinou jsou žáci žadatele, tedy Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 10, V úžlabině 320. 
Konkrétně pak cílovou skupinu projektu tvoří 200 žáků školy, kteří budou moci v průběhu výuky využívat nové 
zařízení a vybavení učebny. Modernizované vybavení učebny bude ze strany cílové skupiny využíváno zejména 
při výuce předmětů Základy elektrotechniky, Elektronika a Řídicí technika. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 996,70 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D. 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397 

Název projektu: Obnova strojového parku a IT 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Smyslem předkládaného projektu je rozšíření a modernizace technického vybavení Střední školy elektrotechniky a 
strojírenství pro výuku strojírenských oborů školy a to pořízením vybavení (strojů) do dílen pro odborný výcvik a IT 
infrastruktury. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech a zvýší 
tak jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce, či v navazujícím studiu na vysoké škole.  
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci Střední školy elektrotechniky a strojírenství. Škola je významným 
vzdělávacím centrem v oblasti strojírenských a technických oborů, které jsou v nabídce středního odborného 
školství v rámci Hlavního města Prahy nezastupitelné. Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvovalo 546 žáků, 
kteří byli celkem rozděleni do 26 tříd. Z tohoto počtu bylo pro školní rok 2015/2016 celkem přijato 219 nových žáků 
ke studiu.  
 
Pedagogičtí středních škol 
Sekundární cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci, kteří budou modernizované technické vybavení 
využívat při praktické výuce.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním  samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Ivana Langhammerová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399 

Název projektu: Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 495 447,60 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt spočívá ve vytvoření interaktivní učebny pro 30+1 osob, která umožní kromě teoretického výkladu 
současně i praktickou výuku, a to formou simulace reálného pracoviště. V rámci projektu budou provedeny drobné 
stavební úpravy a nákup vybavení. Jsme přesvědčeni, že žáci, kteří využijí výstupy projektu, budou mít předpoklad 
lépe a rychleji se zapojit do pracovního procesu ihned po nástupu do zaměstnání. Tím zůstane zachována kvalita 
výuky a bude podpořena adaptace žáků na trh práce. 
 
Cílové skupiny:  
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Žáci středních škol 
Cílovou skupinu tvoří Žáci mateřských, základních či středních škol, počet osob z CS je 257. CS je tvořena žáky 
školy, kteří se připravují na činnosti technickohospodářských pracovníků v oblastech logistiky a financí a po 
absolvování studia získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 495 447,60 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 71,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PaedDr. Iva Cichoňová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 

Název projektu: PRO VIZE - odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 106 778,09 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je modernizovat dvě učebny základní školy pro rozvoj klíčových kompetencí – výuka 
přírodovědných oborů, matematická a finanční gramotnost a jednu učebnu mateřské školy s  edukativním 
zaměřením na podporu polytechnického vzdělávání a EVVO v propojení s venkovními prvky. Tím zvýšíme úroveň 
vybavení základní i mateřské školy a zajistíme tak moderní vzdělávací prostředí pro žáky ZŠ i děti zařazené do 
předškolního vzdělávání. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Primární cílovou skupinou jsou žáci Základní školy ANGEL v Praze 12. Ve školním roce 2016/2017 má základní 
škola celkem 40 tříd (1., 2. 4. A 5. ročník pět paralelních tříd, 3. ročník šest paralelních tříd, 6. a 7. ročník čtyři 
paralelní třídy, 8. a 9. ročník tři paralelní třídy) a 886 žáků. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol 
V současné době pracuje v ZŠ a MŠ ANGEL celkem 80 pedagogů. Projekt má vliv na zajištění vyšší kvality 
zázemí pro pedagogy pracující v ZŠ a MŠ ANGEL věnující se přírodním vědám a všechny předškolní pedagogy. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
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realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  3 106 778,09 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 62 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 8, Burešova 14 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000407 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Burešova 14 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace dvou odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Burešova 14. 
Jedná se o odbornou učebnu chemie a odbornou učebnu fyziky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické 
vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu 
dojde ke zkvalitnění výuky fyziky a chemie na základní škole. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 5. do 9. třídy. Učebnu fyziky využije 290 žáků, z toho 42 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v rozsahu šestých až devátých ročníků. Průměrný počet výuky v 
učebně fyziky je u žáků II. stupně 1,5 hod. týdně. Učebnu chemie využije 294 žáků, z toho 31 se SVP, v rozsahu 
pátých (výuka přírodovědy) až devátých ročníků. Průměrný počet výuky v učebně chemie je u žáků I. stupně 3 
hod/týden a u žáků II. stupně 2 hod. týdně. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Z celkového počtu 758 žáků školy je 92 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 360 žáků, 
kteří využijí modernizované učebny jich je 45 se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 500 000 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha-Lipence 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Michal Popek 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000408 

Název projektu: Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha - 
Lipence 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 549 204,40 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na Základní škole Praha-Lipence, čehož bude dosaženo pořízením 
specializovaného vybavení určeného pro polytechnickou a přírodovědnou výuku. Věcná náplň projektu (tedy 
pořízení vybavení dvou specializovaných učeben) plně koresponduje s  dlouhodobým záměrem Městské části 
Praha-Lipence na zkvalitňování výuky. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci ve věku 3. - 9. třídy, tedy osoby ve věku od 
osmi do patnácti let, které Základní školu Praha-Lipence navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení denně 
využívat. Do užívání nového vybavení však mohou být zapojeni i žáci mladší. Z kvantitativního hlediska je možné 
tuto cílovou skupinu vymezit počtem 294 žáků, což je maximální kapacita dotčené základní školy (dle Rejstříku 
škol a školských zařízení). 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha-Lipence představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu 
projektu. Představují totiž klíčové osoby, které budou zodpovědné za aktivní využívání nově pořízeného vybavení 
a učebních pomůcek. Tuto cílovou skupinu lze vymezit počtem učitelů, kteří budou s daným vybavením 
zaměřeným na polytechnickou a přírodovědnou výchovu pracovat. Z kvantitativního hlediska se jedná o 5 
vyučujících. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 549 204,40 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 78,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 
1 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  



 
   
 
 

6 
 

Statutární zástupce žadatele: PaeDr. Alena Pelantová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000412 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské 
škole Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 319 565,15 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace čtyř odborných učeben v Základní škole a mateřské škole Na 
Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Jedná se o odbornou učebnu fyziky, přírodopisu/chemie a zeměpisu pro 
základní školu a o venkovní učebnu EVVO v areálu MŠ. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, 
nábytek a pomůcky pro výuku, budou realizovány související stavební práce a výstavba EVVO. Díky realizaci 
projektu dojde ke zkvalitnění výuky přírodních věd a enviromentální výchovy. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Základní škola má celkem 25 tříd. Celkový počet žáků školy je 604 z toho 154 se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Mateřská škola má celkem 2 třídy. Celkový počet žáků je 56 z toho 1 se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Modernizované učebny Základní školy využije 198 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z 
toho 73 se speciálními vzdělávacími potřebami. Učebnu EVVO využije 56 žáků Mateřské školy z toho 1 se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Z celkového počtu 198 žáků základní školy, kteří využijí modernizované učebny jich je 73 se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 56 žáků mateřské školy, kteří využijí modernizované učebny je 1 se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  3 319 565,15 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 66,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za 
Invalidovnou 3 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Petra Jehnová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000413 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské 
škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 279 595,61 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole Petra 
Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Jedná se o odbornou multifunkční učebnu pro výuku cizích jazyků, 
přírodopisu a fyziky a učebnu cizích jazyků základní školy a o venkovní učebnu EVVO pro mateřskou školu. V 
rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek, pomůcky a budou realizovány související 
stavební práce. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Základní škola má celkem 16 tříd. Celkový počet žáků školy je 284 z toho 16 se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Mateřská škola má celkem 2 třídy. Celkový počet žáků je 50. Modernizované učebny Základní školy 
využije 184 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z toho 15 se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Učebnu EVVO využije 50 žáků Mateřské školy z toho žádné se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Z celkového počtu 184 žáků základní školy, kteří využijí modernizované učebny jich je 15 se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 50 žáků mateřské školy není žádný se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Všichni žáci MŠ využijí venkovní modernizovanou učebnu EVVO. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 279 595,61 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 61,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1   

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Věra Jakešová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000415 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské 
škole, Praha 8, Dolákova 1 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, 
Dolákova 1. Jedná se o odbornou učebnu zeměpisu, přírodopisu a učebnu cizích jazyků. V rámci projektu bude 
pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. 
Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na základní škole. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Modernizované učebny využije 319 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z toho 27 se speciálními 
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vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 3. do 9. třídy, tedy ve věku zhruba 
8 - 15 let. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Z celkového počtu 319 žáků, kteří využijí modernizované učebny jich je 27 se SVP. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 500 000 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 70,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Dana Herta Kvačková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000417 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské 
škole, Praha 8, U Školské zahrady 4 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U 
Školské zahrady 4. Jedná se o keramickou dílnu, dílnu dřevo/kov a odbornou učebnu fyziky a chemie. V rámci 
projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související 
stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky pracovního vyučování - polytechnických 
předmětů, fyziky a chemie na základní škole. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Modernizované učebny využije 187 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z toho 35 se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 5. do 9. třídy, tedy ve věku zhruba 
10 - 15 let. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Z celkového počtu 370 žáků školy je 52 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 187 žáků, 
kteří využijí modernizované učebny jich je 35 se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
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realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 67,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, 
Trojdílná 1117, příspěvková organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ludmila Mašková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000430 

Název projektu: Rozvoj přírodovědných a polytechnických dovedností dětí z MŠ 
DUHA včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 296 626 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je rozvoj polytechnických a přírodovědných dovedností dětí z MŠ DUHA a dalších spolupracujících 
škol včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím: 
- vybudování venkovní učebny určené pro rozvoj polytechnických dovedností a environmentální výchovu 
- vybavení místnosti kompenzačními pomůckami pro práci s dětmi se SVP 
- navázáním a spoluprací s dalšími školami 
- realizací vlastního projektu. 
 
Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
V mateřské škole působí celkem 28 pedagogických pracovníků, z toho je 17 učitelů a 11 asistentů pedagoga. 
Profesní růst pedagogických pracovníků je podpořen plánováním a organizováním dalšího vzdělávání. 
 
Žáci mateřských škol 
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci mateřské školy. MŠ navštěvuje v běžném vzdělávacím proudu 
letošním školním roce 124 dětí v 5 třídách. 
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Druhou cílovou skupinou jsou žáci MŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ navštěvuje 13 žáků se SVP. 
Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd. Pro žáky s potřebou podpůrných opatření jsou vypracovány individuální 
výchovně vzdělávací plány, speciálně pedagogickou péči zajišťují speciální pedagogové, v každé třídě s žáky 
pracují i asistenti pedagoga. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  1 296 626 Kč 
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Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 62,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, 
Brdičkova 1878 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jan Šafir 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000434 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní 
základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 498 349 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k 
obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k 
rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci působící v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na 
jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti 
mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou jsou žáci instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky 
spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy 
rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Děti a žáci včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 498 349 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 61 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Nikolaj Hladík 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000436 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - ZŠ s rozšířenou 
výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 338 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k 
obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k 
rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci působící v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na 
jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti 
mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou jsou žáci instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky 
spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy 
rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Děti a žáci včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 499 338 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 70,50 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Josef Ležal 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000438 

Název projektu: Moderní technologie pro praxi 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 096 800 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt spočívá v modernizaci učebny praktického výcviku oboru Mechanik opravář motorových vozidel pro 45 
osob. Předmětem projektu je nákup 2 kusů výukového hrotového ručního/elektronického soustruhu, který splňuje 
všechny požadavky na moderní výukovou pomůcku. Tyto stroje budou využívat žáci k dalšímu rozvoji svých 
klíčových kompetencí v rámci praktické výuky. Projekt bude jednoetapový o délce 6 měsíců, v rámci projektu 
proběhne VŘ na dodávku strojů, jejich instalaci a uvedení do provozu. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Cílovou skupinu projektu tvoří žáci Střední školy Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179. Jedná se o žáky bez rozdílu pohlaví, věk 15-17 let, počet osob zapojených do projektu: 45 
osob. Všichni účastníci z CS mají ukončené primární vzdělání. Cílová skupina bude využívat nově vybavenou 
učebnu při praktické výuce technických předmětů. Projekt významně pozitivně ovlivní kvalitu výuky, a to jak z 
pohledu žáků, tak i z pohledu učitelů. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 096 800 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PhDr. Martin Březina 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000439 

Název projektu: Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 314 500 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Projekt řeší pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd, které bude splňovat požadavky v dnešní době 
kladené na moderní, projektově orientovanou výuku přírodních věd. Vybudováním této učebny chceme přispěk k 
zatraktivnění výuky a prohloubení zájmu o výuku přírodovědných předmětů na obou stupních základní školy. V 
nové učebně budou realizovány především tyto aktivity: pozorování, pokus, formulace hypotézy, vlastní 
badatelská činnost, zpracování výstupů a jejich prezentace. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Jedná se celkem o cca 600 žáků. Ze Základní školy Stoliňská se jedná o cca 260 žáků prvního stupně a o cca 200 
žáků druhého stupně. Dle možností plánujeme i pravidelné návštěvy žáků se zájmem z řad žáků zařazených do 
školní družiny a školního klubu. Kromě ZŠ Stoliňské budou učebnu využívat i žáci ze ZŠ Spojenců, což 
představuje cca 140 žáků prvního stupně. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Celkem se jedná o 28 integrovaných žáků, 4 žáky individuálně integrované (tj. je u nich zřízena funkce asistenta 
pedagoga), dále o 43 žáků sledovaných dle vytipování třídními učiteli. Individuální vzdělávací plán má 
vypracováno celkem 14 žáků. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Učebnu bude využívat valná většina pedagogických pracovníků škol, jelikož její vybavení poskytne příležitost k 
výuce formou experimentu od nejnižších ročníků až po nejvyšší. Celkem se jedná o cca 30 pedagogických 
pracovníků. Využití plánujeme i pro asistenty pedagoga, kteří budou v učebně pracovat s individuálně 
integrovanými žáky. Na školách k dnešními dni působí 5 asistentů pedagoga. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 314 500 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 79,75 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 13, Mládí 135 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PhDr. Jaroslav Vodička 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000442 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Mládí 135 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 497 438 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k 
obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k 
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rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
 

Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci působící v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na 
jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti 
mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou jsou žáci instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky 
spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy 
rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Děti a žáci včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 497 438 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 73 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Martina Štychová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000444 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Mohylová 1963 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 498 127 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k 
obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k 
rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
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Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci působící v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na 
jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti 
mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou jsou žáci instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky 
spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy 
rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Děti a žáci včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 498 127 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 62 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: RNDr. Miroslav Foltýn 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000446 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola, 
Praha 13, Mohylová 1963 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 469 826 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k 
obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k 
rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci působící v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na 
jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti 
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mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou jsou žáci instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky 
spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy 
rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. 
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 469 826 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 70,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha-Dubeč 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Jaroslav Tošil 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000447 

Název projektu: ZŠ Dubeč - modernizace zařízení a vybavení - učebna pro rozvoj 
polytechnických dovedností 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 986 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS na zvýšení úrovně vzdělávání a vybavení ZŠ Dubeč s  respektem 
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvíjení polytechnických dovedností žáků. V 1. PP ZŠ vznikne 1 
učebna pro rozvoj polytechnických dovedností vybavená nábytkem a pomůckami pro výuku žáků. Posílí se trend 
rozvoje polytechnického vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky včetně žáků se SVP. 
Projekt má značnou připravenost, je zařazen v MAP P15, realizace 2018. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žáci ZŠ Praha - Dubeč včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ Dubeč 
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci ZŠ Praha – Dubeč 
 
Žáci základních škol 
Žáci ZŠ Praha – Dubeč 
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 986 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 69,75 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Petr Vomela 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000448 

Název projektu: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická 43, Praha 10 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 271 930 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je zkvalitnit jazykové vzdělávání na škole a zlepšit kvalitu připojení zařízení ke školní LAN a do 
internetu. Budou zprovozněny technologie pro zabezpečení interní sítě LAN, autentizace a ochrana uživatelů v síti, 
monitoring a logování provozu a aktivit školních i BYOD zařízení v síti LAN a odchozího provozu do veřejné sítě 
internet tak, aby byla naplněna kritéria cílového stavu školní síťové infrastruktury v oblasti zajištění vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci školy. Školu navštěvuje v letošním školním roce 534 žáků ve 20 
třídách denního studia. Tito žáci studují ve vzdělávacím programu Hotelnictví 65-42- M/01. Cílová kapacita školy je 
640 žáků. 
 
Pedagogičtí pracovníci středních škol 
Ve škole působí celkem 60 pedagogických pracovníků, z toho 17 pedagogů vyučuje cizí jazyky. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Projektu se budou účastnit také žáci se SVP, kteří se vzdělávají na naší škole. Budou se účastnit shodných aktivit. 
Z hlediska celkové kvantifikace se jedná o 20 žáků. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 271 930 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední průmyslová škola na Proseku 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jiří Bernát 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000449 

Název projektu: Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technický 
oborů na SPŠ na Proseku 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 416 568 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění odborného technického vzdělávání a odborné přípravy žáků na Střední 
průmyslové škole na Proseku v oboru Elektrotechnika a v oboru Strojírenství. Zároveň dojde k posílení zájmu o 
studium technických oborů u žáků základních škol, které budou zapojeny do projektu prostřednictvím Memoranda 
o spolupráci a po uplynutí realizace projektu u dalších základních škol, které si vyzkouší robotizované pracoviště 
při Proseckých dnech techniky. 
Cílové skupiny:  
Žáci středních škol 
Hlavní cílovou skupinou předkládaného projektu jsou žáci Střední průmyslové školy na Proseku, konkrétně pak 
žáci oboru Elektrotechnika a oboru Strojírenství, kteří jsou ve 4. ročníku. Tito žáci budou využívat robotizovaného 
pracoviště v rámci předmětů Mechatronika, Programování robotizovaných pracovišť, Praxe a Automatizace. V 
době realizace projektu, tj. v době od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018, bude robotizované pracoviště využíváno 
celkovým počtem 55 studentů. 
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pro práci a výuku s robotickým pracovištěm budou proškolení 4 pedagogičtí pracovníci, kteří projdou školením v 
délce 10 dnů. Pedagogičtí pracovníci získají znalosti a praktické zkušenosti pro práci s robotickým pracovištěm a 
předávání informací žákům, které zaručí kvalitní výuku. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce:  2 416 568 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,75 

 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi 
Školami 2322 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  
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Statutární zástupce žadatele: PhDr. Petr Vodsloň 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000451 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 -Fakultní základní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 495 105,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Obsahem projektu je vytvoření odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a 
v oblasti přírodních věd. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby 
žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných 
učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové metody dle STEM a to za 
účelem rozvoje klíčových kompetencí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami, k rozvoji 
volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV. 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Primární skupinou 1043 žáků žadatele, včetně žáků se SVP, pro které bude projekt realizován. Žáci budou 
využívat nové učebny k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, přírodních 
věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Prostory budou využívat i žáci 
partnerských ZŠ. Učebny budou bezbariérově dostupné, to umožní žákům s tělesným postižením navštěvovat 
samostatně školu a plnohodnotně se účastnit výuky. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Instituci žadatele navštěvují i děti pocházející i ze sociálně vyloučených 
rodin. Realizace projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna 
pomůže vytvořit předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Pedagogičtí základních škol 
Pedagogové budou moci díky novému kvalitnímu vybavení školy efektivněji využívat svých schopností při 
vzdělávání všech žáků. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 495 105,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 66,50 

 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Blanka Chýlová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000453 

Název projektu: Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 032 080,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Cílem projektu je vybudování multimediální odborné učebny výpočetní technikou a dalšími odbornými 
pomůckami. Touto aktivitou bude dosaženo rozvoje žákovských klíčových kompetencí v matematické, 
přírodovědné - vlastivědné gramotnosti (obsah předmětu člověk a jeho svět) a v komunikaci v cizích jazycích. 
Multimediální učebna bude tvořena pracovními stanicemi s monitorem, notebooky, židlemi k PC, žákovskými 
židlemi a lavicemi, učitelským stolem a židlí, skříněmi, dataprojektorem, tabulí, multifunkční tiskárnou, 3D 
tiskárnou, internetovou konektivitou, specializovaným výukovými programy a učebnicemi, výukovými stavebnicemi 
a pomůckami.  
Cílové skupiny:  
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou jsou žáci Základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se do projektu zapojí v závěru 
realizační fáze, kdy se seznámí s novou odbornou učebnou a budou účastníky zkušební výuky. Plně angažováni 
budou ve fázi provozní, kdy hned od září 2018 bude v učebně probíhat plnohodnotná výuka. 
Díky vybudování multimediální odborné učebny budou rozvíjeny klíčové žákovské kompetence v matematické, 
přírodovědné - vlastivědné gramotnosti (obsah předmětu člověk a jeho svět) a v komunikaci v cizích jazycích a to 
celkem u 160 žáků. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Žáci se SVP potřebují, aby byli vzděláváni trochu jiným způsobem než ostatní žáci, tempo výuky musí být 
přiměřené jejich dovednostem a stejně tak obtížnost úloh musí respektovat jejich aktuální znalostní stupeň. U této 
skupiny žáků totiž hrozí, že by v případě dlouhodobých studijních neúspěchů na vzdělávání rezignovalo. 
Multimediální výukové programy a pracovní pomůcky typu různých stavebnic jsou natolik atraktivní a variabilní, že 
by měly žákům se SVP vyhovovat a získat je pro rozvoj klíčových kompetencí. Žáků se SVP je momentálně ve 
škole 11, v okamžiku ukončení projektu by byly uspokojovány potřeby celkem 15 žáků se SVP.  
 
Pedagogičtí základních škol 
Pedagogové se do projektu zapojí v závěru realizační fáze, kdy se seznámí s ovládáním zařízení v 
odborné učebně a provedou zkušební výuku. Plně angažováni budou ve fázi provozní, kdy hned od 
září 2018 budou v odborné učebně inovativně vyučovat. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 032 080,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 85 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Jaroslava Maxová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 -  Mateřská škola 
BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 820 978,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a 
rozvoj polytechnických dovedností. Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí 
předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší 
řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení 
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kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice 
přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských škol 
Primární skupinou jsou děti předškolního věku Mateřské školy BALÓNEK, pro které bude projekt realizován.  Děti 
budou využívat nové prostory k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblasti rozvoje kompetencí dětí předškolního 
věku. Prostory do kterých se bude investovat, budou bezbariérově dostupné, to umožní vzdělávání s ohledem na 
potřeby dětí mladších tří let i potřeby dětí s hendikepem. Celkem bude podpořeno 180 dětí. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Instituci žadatele navštěvují i děti pocházející i ze sociálně vyloučených 
rodin. Realizace projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna 
pomůže vytvořit předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol 
Pedagogové budou moci díky novému kvalitnímu vybavení školy efektivněji využívat svých schopností při 
vzdělávání všech žáků. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 820 978,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké 
tvorby, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Ing. Monika Hrubešová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464 

Název projektu: Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké 
tvorby - MICHAEL 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů 
Filmová tvorba a Design interiéru. Většina učeben bude pouze vybavena novým, moderním vybavením a učebními 
pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu však budou 
provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovacích prostor vytvořena odborná dílna pro obor 
Design interiéru.  
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Projekt je primárně zaměřen na studenty, kteří navštěvují SŠ Reklamní a umělecké tvorby MICHAEL, kterých bylo 
ve školním roce 2015/2016 celkem 358. Nejvíce však budou modernizované prostory využívány ze strany 
studentů, kteří studují obory Filmová tvorba a Design interiéru. Celkem bude podpořeno 125 studentů těchto 
oborů.  Dále budou podpořeni také žáci spolupracujících základních škol, s nimiž škola spolupracuje na základě 
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uzavřených memorand o spolupráci.  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Ve škole studují studenti, kteří mají zájem o umění a reklamu, jsou umělecky velmi nadaní s  dobrými 
intelektuálními schopnostmi, ale u velkého procenta z nich přetrvávají specifické vývojové poruchy učení. 
Realizace projektu se dotkne také této skupiny, jelikož budou mít možnost výuky v moderním prostředí s 
nejnovějším speciálním vybavením, které bude umožňovat názorné ukázky a experimenty, jako optimální 
prostředky k výuce. 
 
Pedagogičtí pracovníci středních škol 
Poslední skupinou, která bude přímo dotčena realizací projektu, jsou pedagogičtí pracovníci -převážně vyučující 
dotčených oborů, kterých je v současné době ve škole celkem 14. Uvedení budou mít, díky realizaci projektu, 
možnost pracovat v moderních prostorách s moderním zařízením. Bude pro ně snadnější vysvětlit probíranou 
látku a využívat nové metody výuky v praxi. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 70,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Zuzana Stočesová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000469 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola, 
Praha 13, Ovčí Hájek 2177 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 225 232,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a 
rozvoj polytechnických dovedností dětí. Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí 
předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší 
řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení 
kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice 
přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
Žáci mateřských škol 
Primární skupinou jsou děti předškolního věku Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, pro které bude projekt 
realizován.  Děti budou využívat nové prostory k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblasti rozvoje kompetencí 
dětí předškolního věku. Prostory do kterých se bude investovat, budou bezbariérově dostupné, to umožní 
vzdělávání s ohledem na potřeby dětí mladších tří let i potřeby dětí s hendikepem. Celkem bude podpořeno 180 
dětí. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Instituci žadatele navštěvují i děti pocházející i ze sociálně vyloučených 
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rodin. Realizace projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna 
pomůže vytvořit předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol 
Pedagogové budou moci díky novému kvalitnímu vybavení školy efektivněji využívat svých schopností při 
vzdělávání všech žáků. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 225 232,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Pavla Jirglová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000473 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola 
ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 686 617,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a 
rozvoj polytechnických dovedností dětí. Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí 
předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší 
řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení 
kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice 
přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV. 
 
Cílové skupiny:  
Žáci mateřských škol 
Primární skupinou jsou děti předškolního věku Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, pro které bude projekt 
realizován.  Děti budou využívat nové prostory k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblasti rozvoje kompetencí 
dětí předškolního věku. Prostory do kterých se bude investovat, budou bezbariérově dostupné, to umožní 
vzdělávání s ohledem na potřeby dětí mladších tří let i potřeby dětí s hendikepem. Celkem bude podpořeno 160 
dětí. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Instituci žadatele navštěvují i děti pocházející i ze sociálně vyloučených 
rodin. Realizace projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna 
pomůže vytvořit předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol 
Pedagogové budou moci díky novému kvalitnímu vybavení školy efektivněji využívat svých schopností při 
vzdělávání všech žáků. 
Partneři projektu: NE 
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Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 686 617,00Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 82,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Petr Zeman 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474 

Název projektu: Modernizace specializovaných učeben v Základní škole Praha - 
Petrovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 466 967,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci předkládaného projektu budou podpořeny odborné předměty v oblasti komunikace v cizích jazycích a 
přírodních věd. Podpora předmětů proběhne prostřednictvím modernizace odborných učeben, prostřednictvím 
zajištění specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek. Konkrétně bude modernizována učebna 
přírodních věd a 3 jazykové učebny. 
 
Cílové skupiny:  
Žáci základních škol 
Projekt je primárně zaměřen na žáky, kteří navštěvují SŠ Základní školu Praha  -Petrovice, kterých je nyní celkem 
481. Realizací projektu budou dotčeni téměř všichni tito žáci, jelikož učebny budou využívány pro výuku I. i II. 
stupně ZŠ. Do této skupiny lze zařadit také žáky mateřských, základních či středních škol, s nimiž škola 
spolupracuje na základě uzavřených memorand o spolupráci. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Školu navštěvují také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o žáky s  dyslexií, 
dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií či poruchou koncentrace pozornosti. Tito žáci jsou plně integrováni, ale vyžadují 
individuální přístup pedagogů. Realizace projektu se dotkne také této skupiny, jelikož budou mít možnost výuky 
v moderním prostředí s nejnovějším speciálním vybavením, které bude umožňovat názorné ukázky a experimenty, 
jako optimální prostředky k výuce. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogové budou mít, díky realizaci projektu, možnost pracovat v moderních prostorách s moderním zařízením. 
Bude pro ně snadnější vysvětlit probíranou látku a využívat nové metody výuky v praxi. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 466 967,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 65,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PaedDr. Michal Černý 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000475 

Název projektu: Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha - 
Klánovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 492 766,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem projektu je modernizace stávajících nevyhovujících prostor pro vzdělávání na Masarykově základní 
škole, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200. V rámci projektu dojde ke kompletní obnově vybavení odborné 
přírodovědné učebny. Druhou řešenou učebnou bude stávající kmenová učebna, která bude modernizována na 
odbornou multimediální jazykovou učebnu. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Projekt je primárně zaměřen na žáky, kteří navštěvují Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, kterých je 
nyní celkem 554. Projekt se týká 3. - 9. ročníků ZŠ, na I. stupni se výstupy projektu budou týkat 210 žáků, na II. 
stupni to bude 215 žáků. Do této skupiny lze zařadit také žáky mateřských, základních či středních škol, s nimiž 
škola spolupracuje na základě uzavřených memorand o spolupráci. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Školu navštěvují také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o žáky s  dyslexií, 
dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií či poruchou koncentrace pozornosti. Tito žáci jsou plně integrováni, ale vyžadují 
individuální přístup pedagogů. Realizace projektu se dotkne také této skupiny, jelikož budou mít možnost výuky 
v moderním prostředí s nejnovějším speciálním vybavením, které bude umožňovat názorné ukázky a experimenty, 
jako optimální prostředky k výuce. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogové budou mít, díky realizaci projektu, možnost pracovat v moderních prostorách s moderním zařízením. 
Bude pro ně snadnější vysvětlit probíranou látku a využívat nové metody výuky v praxi. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 492 766,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 69 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Donovalská 1684 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Pavel Dittrich 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000476 

Název projektu: Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ 
Donovalská 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 902 464,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelem 
zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší 
osvojení si praktických znalostí z výuky. Cílem projektu je nově zřídit učebnu přírodopisu, vybavenou měřícími 
žákovskými sadami, interaktivní tabulí a přírodovědnými pomůckami a nově vybavit pracovnu dílen. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
ZŠ Donovalská má v současnosti 29 tříd s celkovým počtem 675 žáků. 475 žáků je na prvním stupni, 200 žáků 
pak na druhém stupni. Ve školním roce 2017/2018 se vzhledem k populačním křivkám v oblasti a zájmu o školu 
počítá s nárůstem celkového počtu žáků zhruba o 100. V průběhu realizace je počítáno s  podporou celkem 920 
žáků školy. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Část žáků na ZŠ Donovalská má speciální vzdělávací potřeby. V současné době se jedná zhruba o 60 
dětí. Tyto děti využijí nově budované učebny v rámci běžných rozvrhů svých tříd. Názorné, moderní a 
bezpečné vybavení přispěje k naplnění vzdělávacích potřeb těchto žáků. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogický sbor v současnosti čítá 46 učitelů. Na ZŠ Donovalské působí kvalitní, zkušený a stabilní učitelský 
sbor. Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 43 roků. Pedagogové jsou vedeni k tomu, aby si 
doplňovali a zvyšovali kvalifikace a do výuky přenášeli moderní trendy. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 902 464,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 73 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Písnická v Praze 12 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Blanka Pilátová 
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Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 

Název projektu: Jazyková laboratoř 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 415 626,05 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům  dnešní doby. 
Škola má k dispozici 16 kmenových učeben, z toho jsou pouze 2 učebny jazykové. Vzhledem k nárůstu počtu žáků 
a zvyšujícího důrazu kladeného na výuku jazyků je logickým cílem v současné době právě vytvoření moderní 
jazykové učebny, která by odpovídala moderním trendům a také potřebám žáků i vyučujících. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Cílová skupina byla zvolena především s ohledem na status žadatele a potřebnost rozvoje a modernizace zázemí 
pro vzdělávání v dané lokalitě projektu. V průběhu realizace je počítáno s podporou celkem 450 žáků školy. Tito 
žáci se účastní týdně 3h v ročnících 3. - 8. a 4h týdně v ročníku 9. hodin výuky. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Vytvořením nové učebny žadatel plánuje podpořit cca 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou pracovat s novými prostředky v rámci učebny nainstalované. Hlavním přínosem pro 
tuto cílovou skupinu je možnost pracovat na základě nových výukových metod, které více respektují nároky na 
moderní výuku a mohou se individuálně přizpůsobit potřebám jednotlivých žáků. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 415 626,05 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 78,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Koloděje 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Zdeněk Dolanský 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000481 

Název projektu: Modernizace zařízení a dovybavení ZŠ v Kolodějích 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 898 570,20 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projekt je zlepšení infrastruktury školy a zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím modernizace školy a 
pořízení nového vybavení souvisejícího především s odbornými předměty. Toto má žadatel za cíl realizovat 
prostřednictvím vytvoření multifunkční učebny (umístěné v 1. patře, v současném  prostoru školní družiny), 
renovace počítačové učebny a vytvoření polytechnického koutku ve školní družině. Tímto projekt cílí také na 
rozvoj kompetencí žáků, jejich tvůrčí práci a zajištění znalostí zajímavou a formou adekvátní jejich věku. Právě 
práce na počítačích je také jedním z podpůrných opatření pro žáky se SVP, projekt tedy cílí i na zajištění pomoci a 
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kvalitního vzdělávání těmto žákům. Součástí projektu jsou pouze dodávky, nebudou realizovány stavební práce. 
 

Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských a základních škol 
Projekt je primárně zaměřen na vzdělávání žáků prvního stupně základní školy a podružně na rozvoj kompetencí 
dětí předškolního věku. V rámci projektu budou modernizované a nově vybavené prostory využívat všichni žáci ZŠ 
a žáci MŠ. Celkem bude podpořeno 170 žáků. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
V rámci školy jsou vzděláváni i žáci se SVP, kteří budou výstupy projektu taktéž využívat standardně během svého 
vzdělávání se. (Projekt není cíleně zaměřen na tyto žáky. Výstupy však budou také využívat. Žadatel plánuje 
podpořit cca 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol 
S pořízeným vybavením budou v rámci všech hodin standardně pracovat pedagogičtí pracovníci 
základní a také mateřské školy. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 898 570,20 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 60 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Marta Váňová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000483 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Hovorčovická 11 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 161 812,14 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11. Jedná 
se o odbornou multifunkční učebnu pro výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. V rámci projektu bude 
pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. 
Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění interaktivní výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na základní 
škole. 
Cílové skupiny:  
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Škola uplatňuje při výběru žáků rovný přístup k dětem bez SVP i k dětem se SVP, ať už se jedná o děti se 
specifickými poruchami učení nebo děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naopak škola podporuje 
integraci těchto dětí, což je přínosem pro obě skupiny. Je kladen důraz na otevřenost a komunikaci v rámci všech 
komunit. Z celkového počtu 345 žáků školy je 51 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 
202 žáků, kteří využijí modernizovanou učebnu jich je 42 se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Žáci základních škol 
Základní škola má celkem 15 tříd. Celkový počet žáků školy je 345 z toho 51 se speciálními vzdělávacími 
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potřebami. Modernizovanou učebnu využije 202 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z toho 42 se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 4. do 9. třídy, tedy ve 
věku zhruba 9 - 15 let. V tomto období prochází dítě obrovským vývojem osobnosti ve vztahu ke škole, rodině, 
lidem, blízkému okolí a vytváří si svůj individuální pohled na svět. V období povinné školní docházky stráví děti v 
tomto vzdělávacím zařízení podstatnou část svého života. Je tedy nutné, aby škola reagovala na potřebu žáků 
stylem výuky, vybaveností učeben a celkovým přístupem pedagogů k výuce tak, aby se tyto stimuly projevily v 
kvalitní připravenosti dítěte při vstupu do dospělejšího života. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 161 812,14 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 8, Libčická 10 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Štěpánka Sýkorová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000484 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, 
Libčická 10 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 142 058,66 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny v Základní škole, Praha 8, Libčická 10. Jedná se  
o odbornou učebnu školní dílny. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro 
výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky 
polytechnických předmětů na základní škole.  
 
Cílové skupiny:  
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Škola uplatňuje při výběru žáků rovný přístup k dětem bez SVP i k dětem se SVP, ať už se jedná o děti se 
specifickými poruchami učení nebo děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naopak škola podporuje 
integraci těchto dětí, což je přínosem pro obě skupiny. Je kladen důraz na otevřenost a komunikaci v rámci všech 
komunit. Z celkového počtu 379 žáků školy je 41 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového počtu 
106 žáků, kteří využijí modernizovanou učebnu jich je 15 se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
Žáci základních škol 
Základní škola má celkem 17 tříd. Celkový počet žáků školy je 379 z toho 41 (k 20. 2. 2017) se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Modernizovanou učebnu využije 106 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy,  
z toho 15 se speciálními vzdělávacími potřebam i. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 4. do 8. 
třídy, tedy ve věku zhruba 9 - 14 let. V tomto období prochází dítě obrovským vývojem osobnosti ve vztahu ke 
škole, rodině, lidem, blízkému okolí a vytváří si svůj individuální pohled na svět. V období povinné školní docházky 
stráví děti v tomto vzdělávacím zařízení podstatnou část svého života. Je tedy nutné, aby škola reagovala na 
potřebu žáků stylem výuky, vybaveností učeben a celkovým přístupem pedagogů k výuce tak, aby se tyto stimuly 
projevily  
v kvalitní připravenosti dítěte při vstupu do dospělejšího života. Modernizovanou učebnu dílny bude využívat 106 
unikátních žáků z toho 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 4. do 8. třídy. Průměrný počet výuky  
v dílnách je u žáků I. stupně 1 hod/týden (pracovní výchova) u žáků II. stupně rovněž 1 hod. týdně.  
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 142 058,66 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,25 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: RNDr. Božena Čerňanská 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000487 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben v Základní škole, 
Praha 8, Žernosecká 3 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3. 
Jedná se o odbornou učebnu přírodopisu a chemie, odbornou školní dílnu a keramickou dílnu. V rámci projektu 
bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební 
práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky přírodních věd a polytechnických předmětů na základní 
škole.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Škola uplatňuje při výběru žáků rovný přístup k dětem bez SVP i k dětem se SVP, ať už se jedná o děti se 
specifickými poruchami učení nebo děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naopak škola podporuje 
integraci těchto dětí, což je přínosem pro obě skupiny. Je kladen důraz na otevřenost a komunikaci v rámci všech 
komunit. Z celkového počtu 662 žáků školy je 77 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem budou 
modernizovány 3 učebny, kde se předpokládá, že je bude využívat všech 662 žáků, z nich 77 se specifickými 
vzdělávacími potřebami.  
 
Žáci základních škol 
Základní škola má celkem 27 tříd. Celkový počet žáků školy je 662 z toho 77 se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Modernizované učebny využije 662 žáků/školní rok (unikátních osob) základní školy, z toho 77 se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy od 1. do 9. třídy, tedy ve 
věku zhruba 6 - 15 let. V tomto období prochází dítě obrovským vývojem osobnosti ve vztahu ke škole, rodině, 
lidem, blízkému okolí a vytváří si svůj individuální pohled na svět. V období povinné školní docházky stráví děti  
v tomto vzdělávacím zařízení podstatnou část svého života. Je tedy nutné, aby škola reagovala na potřebu žáků 
stylem výuky, vybaveností učeben a celkovým přístupem pedagogů k výuce tak, aby se tyto stimuly projevily  
v kvalitní připravenosti dítěte při vstupu do dospělejšího života. Učebnu přírodopisu a chemie využije 241 žáků,  
z toho 44 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v rozsahu šestých až devátých ročníků. Průměrný počet 
výuky v učebně přírodopisu a chemie je u žáků II. stupně 3 hod/týden.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 71,50 

 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Wonderland Academy s.r.o. 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Pavla Hajian 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000488 

Název projektu: Vybavení odborných učeben základní školy Wonderland Academy 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 008 900,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Hlavním smyslem projektu je zkvalitnění výuky žáků ZŠ Wonderland prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí 
komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, matematická a finanční gramotnost a zároveň rozvoj schopnosti 
práce s digitálními technologiemi v návaznosti na tyto klíčové kompetence a v oblasti polytechnických dovedností. 
Vybaveny budou učeby: jedna učebna matematiky, jedna učebna přírodních věd, jedna učebna pro výuku jazyků  
a polytechnické dílny. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního stupně základní školy, tedy žáci ve 
věku od šesti do dvanácti let, které ZŠ Wonderland navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení (učební 
pomůcky) denně využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 58 
žáků. Žáci mohou v budoucnos ti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 100 žáků (dle Rejstříku 
škol a školských zařízení). Současná predikce vývoje obsazenosti školy počítá s 90 žáky do pěti let. 
 
Žáci základních škol 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního stupně základní školy, tedy žáci ve 
věku od šesti do dvanácti let, které ZŠ Wonderland navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení (učební 
pomůcky) denně využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 58 
žáků. Žáci mohou v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 100 žáků (dle Rejstříku 
škol a školských zařízení). Současná predikce vývoje obsazenosti školy počítá s 90 žáky do pěti let. 
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Pedagogičtí pracovníci Základní školy ZŠ Wonderland představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu 
projektu. Představují totiž klíčové osoby, které budou zodpovědné za aktivní využívání nově pořízeného vybavení  
a učebních pomůcek. Tuto cílovou skupinu lze vymezit počtem učitelů, kteří budou s daným vybavením 
zaměřeným na vybrané klíčové kompetence pracovat - 12. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 008 900,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 67,75 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha 12 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Milan Maruštík 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000490 

Název projektu: Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro - 
polytechnickou výchovu a přírodní vědy 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 993,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
1) Učebna jazyků - kapacita 30 žáků 
2) Učebna polytechniky - kapacita 16 žáků 
3) Učebna přírodovědy - kapacita 30 žáků 
Nové vybavení učeben - datový projektor, interaktivní tabule, vizualizér, PC pro učitele, datová síť, ozvučení, 
nábytek, rozvody elektro + drobné stavební úpravy. Jazyková učebna bude doplněna NB pro žáky, učebna 
polytechniky nářadím, učebna přírodovědy laboratorním vybavením  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Ve všech učebnách budou učitelé s pomocí dodané techniky moci diferenciovat výuku, zadávat žákům rozdílně 
náročné úkoly podle jejich úrovně a individuálních potřeb (včetně zohlednění žáků s poruchami učení, motoriky 
atd. či naopak velmi nadaných). Možnost diferenciace výuky podle individuálních schopností žáka je dalším 
přínosem projektu, umožňujícím lepší zapojení hendikepovaných či jinak znevýhodněných žáků do výuky  
a poskytování jim potřebného vzdělání. Všichni žáci by takto měli být mnohem lépe připraveni k aktivnímu 
zapojení do dalšího života.  
 
Žáci základních škol 
V rámci projektu budou rekonstruovány a vybaveny novou technikou celkem 3 učebny. Učebna jazyků umožní 
žákům rozvíjet 4 základní dovednosti - čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Žáci budou mít možnost 
komunikovat několikanásobně více než ve stávajících podmínkách. Do multimediálního výukového programu se 
budou moci zapojit žáci celé třídy, budou moci aktivně komunikovat ve dvojicích či větších skupinkách, odbourávat 
tak komunikační bariéry, zatímco je učitel bude moci individuálně korigovat je či komentovat jejich projevy, dialogy 
atd. Žáci získají mnohem efektivněji a atraktivnější formou potřebné znalosti a dovednosti a budou tak lépe 
připraveni k dalšímu jazykovému rozvoji.  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Rekonstrukcí učeben a jejich vybavením získají učitelé moderní podm ínky pro efektivní výuku cizích jazyků, 
přírodních věd a polytechniky. Učebna jazyků umožní učitelům maximálně využívat možností multimediálního 
výukového programu, motivovat a přimět žáky k rozvoji 4 základní dovednosti - čtení, psaní, poslechu a především 
komunikaci. Učitelé budou moci komunikovat s celou třídou či individuálně poslouchat, korigovat či jinak 
komunikovat s jednotlivými žáky. Hlasité čtení, dialogy či konverzaci budou moci i zaznamenávat a podle potřeby 
je rozebírat i prezentovat ostatním.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
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Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 993,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 81,50 

 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Praha 5 - Řeporyje 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Eva Hájková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000494 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Základní škola 
Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické 
vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde  
k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní výukové 
metody dle STEM a to za účelem  rozvoje KK. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolními školami,  
k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s  OP VVV.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. Absolventi získají kvalitní vzdělání na regionálním trhu práce. Nebude se 
jich tedy dotýkat ohrožení nízkým vzděláním, nezaměstnaností.  
 
Žáci základních škol 
Žáci budou využívat nové učebny k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Prostory budou využívat i žáci 
partnerských ZŠ. Učebny budou bezbariérově dostupné, to umožní žákům s tělesným postižením navštěvovat 
samostatně školu a plnohodnotně se účastnit výuky. 
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
V procesu vzdělávání je lidský faktor zásadní předpoklad kvalitní výuky. Pedagogičtí pracovníci působící v instituci 
žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování 
základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu 
práce. Jejich přís tup je též zásadní v naplňování principu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí  
a nediskriminace. Instituce žadatele disponuje silně kvalifikovaným pedagogickým sborem nejen v oblasti odborné, 
ale i v oblasti pedagogicko-psychologické a proto úspěšnost naplnění těchto cílů je vysoká.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000,00 Kč 
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Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,00 

 

 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Helena Zdrubecká 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000495 

Název projektu: 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní 
mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 330 193,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich 
specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde  
k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a 
vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s 
okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV. 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Instituci žadatele navštěvují i děti pocházející i ze sociálně vyloučených 
rodin. Realizace projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna 
pomůže vytvořit předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako 
účinná prevence vzniku ohrožení sociálním vyloučením. Nebude se jich tedy dotýkat ohrožení nízkým vzděláním. 
Děti pocházející z rodin ohrožených sociálním vyloučením budou na základě rovného přístupu, zařazeni do běžné 
výuky v mateřské škole.  
 
Žáci mateřských škol 
Projekt je svým zaměřením přímo určen na podporu této cílové skupiny. Primární skupinou jsou děti předškolního 
věku instituce žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na děti i žáky spolupracujících MŠ a ZŠ, 
kteří budou školu žadatele navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy rovnosti mezi muži  
a ženami, rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt reaguje na potřebu rozvoje polytechnického vzdělávání již 
u dětí předškolního věku a potřeby výchovy směřované k trvale udržitelnému rozvoji. Za pomoci projektu bude 
vybudováno zázemí pro zvýšení kvality a bezpečnosti jak v budově školy, tak na školní zahradě.  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
V procesu vzdělávání je lidský faktor zásadním předpokladem pro kvalitní výuku. Pedagogičtí pracovníci působící 
v instituci žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na jejich kvalitě závisí úspěšné 
naplňování základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na 
regionálním trhu práce. Jejich přístup je též zásadní v naplňování principu rovnosti mezi muži a ženami, rovných 
příležitostí a nediskriminace.  
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 330 193,00 Kč 
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Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 68,00 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PeadDr. Miloslava Makovičková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000498 

Název projektu: Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 665 824,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení 
vybavení školy a dále zkvalitnění zázemí školy pro práci s dvouletými dětmi. Projekt je zaměřen na vybudování 
environmentální zahrady zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO, zlepšení polytechnických 
dovedností a úpravu tříd pro dvouleté děti.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
V MŠ je 7 - 15 dětí s odlišným mateřským jazykem. Organizace činností bude mít podle potřeb dětí a záměru 
pedagoga charakter individuální nebo skupinové práce s možností zvyšovat koncentraci dětí a předcházet 
konfliktům, jako součást komplexní péče o děti předškolního věku a dětí dvouletých.  
 
Žáci mateřských škol 
Mateřskou školu navštěvuje 110 ve 4 třídách. Cílovou skupinou je všech 110-112 dětí, které navštěvují mateřskou 
školu. Jsou umístěny ve čtyřech třídách po 28 dětech. Z nich je 11 dětí dvouletých, 101 dětí ve věku od 3 do 6 let 
resp. 7let , z toho 7 - 15 dětí s odlišným mateřským jazykem. Výstup projektu environmentální zahrada bude využit 
všemi dětmi MŠ celoročně ve všední dny, kdy je škola v provozu. 
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
V MŠ vyučuje 9 pedagogických pracovníků a dále zde působí 1 nepedagogický pracovník (chůva) a 3 provozní 
pracovníci. Dojde ke zlepšení vnitřních podmínek pro vzdělávání, zlepšení organizace činností a zajištění 
bezpečnosti prostředí. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 665 824,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 69,00 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Tomáš Komrska 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000499 

Název projektu: ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-
přírodopisu 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 466 105,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu má za cíl zkvalitnění výuky 
fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných. Rekonstrukcí by tak mělo dojít ke 
zlepšení prostředí pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Cílovou skupinou jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvující ZŠ Korunovační.  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou jsou žáci základní školy Korunovační.  
 
Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení 
Cílovou skupinou jsou pedagogové pracující na základní škole Korunovační.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 466 105,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 71,00 
 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 

4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Jitka Dědinová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000500 

Název projektu: Bezpečně v MŠ U Uranie aneb "Nepovolaným vstup zakázán!" 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 820 569,00 Kč 
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Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící bezbariérovou dostupnost a zajištění bezpečnosti 
mateřské školy. Bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup, rekonstruováno nevyhovující a nebezpečné 
oplocení školní zahrady a instalován systém elektronického video vrátného s možností kontroly přicházejících 
osob pro zvýšení bezpečnosti dětí.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
V MŠ jsou umístěny v současné době 4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
Žáci mateřských škol 
Cílovou skupinou jsou děti navštěvující MŠ U Uranie, celková kapacita školy je 244 dětí. Kapacita je naplněna.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 820 569,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,75 
 

 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Eva Smažíková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501 

Název projektu: Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny 
ZŠ a MŠ, Praha 4,  Ohradní 49 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 494 793,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu dojde k vybudování a odpovídajícímu vybavení polytechnické dílny v prostorách bývalých dílen, 
které jsou již více jak 20 let nefunkční a prostory byly využívány k jiným účelům, než k výuce. Součásti projektu je 
pak také vybudování badatelské učebny skrze nákup vybavení a praktických výukových pomůcek. Zde budou 
probíhat zejména moderní přírodovědné experimenty v rámci předmětů: fyzika, přírodopis, chemie.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
speciálně vzdělávacími potřebami od 3. do 9. ročníku. Škola se začala věnovat výuce žáků s poruchami učení od 
roku 1993. Výuku zajišťovali učitelé - speciální pedagogové - v nově vzniklých dyslektických třídách. Dyslektické 
třídy byly koncipovány od 2. do 9. ročníku. Přicházeli noví žáci s dyslektickými problémy z nespádových oblastí, 
mnohdy i žáci mimopražští. Tato více jak dvacetiletá koncepce funguje v pozměněné podobě dodnes. K 1. 9. 2016 
funguje na škole od 3. do 9. ročníku třída pro žáky se SVP (zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona), 
paralelně s třídami běžnými, u nichž probíhá výuka v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a školského zákona  
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č. 82/2016. Výuku zajišťují převážně speciální pedagogové, ostatní pedagogové jsou pravidelně proškolováni  
v rámci DVPP, v PPP. Z celkového počtu 560 žáků se mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami řadí 120 
žáků ve třídách pro žáky se SVP a 48 žáků s individuálním vzdělávacím plánem a podpůrnými opatřeními 2. a 3. 
stupně.  
 
Žáci základních škol 
Žáci základních škol jedná se o cílovou skupinu, kterou lze z pohledu způsobu využití učeben rozdělit na 2 
podskupiny. Děti 1. stupeň (1. - 9. ročník) projekt je zaměřen především na tyto žáky, kteří navštěvují ZŠ Ohradní  
a předmětné učebny budou využívat nejen v rámci povinných předmětů (přírodovědného a polytechnického 
zaměření). Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění výuky v oblasti klíčových kompetencí Přírodní 
vědy, Polytechnické vzdělávání a zlepší budoucí uplatnění žáků ZŠ Ohradní na trhu práce. V současné době 
zahrnuje tato cílová skupina celkem 560 dětí ZŠ (140 dětí MŠ). Žáci jiných základních škol - jedná se o novou 
cílovou skupinu, která bude zejména odbornou učebnu polytechnickou dílnu využívat k praktickým aktivitám, které 
jsou definovány Memorandem o vzájemné spolupráci. (viz příloha č. 9). Výstupy projektu tak budou využívány 
zhruba 170 žáky z následujících základních škol: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080, 
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 a Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 494 793,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 66,75 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola   Jana  Wericha, Praha  -  Řepy,  Španielova  19/1111, 
příspěvková  organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Zuzana Martinovská 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000503 

Název projektu: Odborná učebna přírodních věd 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 867 560,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v Městské části Praha 17, aby žákům 
základní školy byl umožněn rozvoj v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění  
v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky pro zvyšování zájmu žáků o přírodovědné a technické obory  
a oblast digitálních technologií. Projekt navazuje na neinvestiční projekt (šablony) podpořený komplementárně  
z ESF.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Cílovou skupinou je všech 209 žáků 2. stupně, kteří navštěvují základní školu. Jsou rozděleni v 9 třídách. Z nich je 
74 žáků odlišným mateřským jazykem a 62 žáků se SVP. Přínosy pro žáky: zkvalitnění vzdělání v klíčových 
kompetencích, podpora zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory a oblast digitálních technologií  
a získání rovného přístupu ke vzdělávání (integrace žáků se SVP).  
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Žáci základních škol 
Základní školu navštěvuje 623 žáků v 9 ročnících (I. stupeň - 414 žáků, II. stupeň - 209 žáků). Cílovou skupinou je 
všech 209 žáků 2. stupně, kteří navštěvují základní školu. Jsou rozděleni v 9 třídách. Z nich je 74 žáků odlišným 
mateřským jazykem a 62 žáků se SVP. V této lokalitě přetrvává poptávka po umístění žáků do ZŠ. Ve třídách je 
stále zvýšený počet dětí (na základě výjimky z počtu dětí). Přínosy pro žáky: zkvalitnění vzdělání v klíčových 
kompetencích, podpora zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory a oblast digitálních technologií  
a získání rovného přístupu ke vzdělávání (integrace žáků se SVP).  
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Žáky 2. stupně vyučuje 21 učitelů, dále je žákům k dispozici speciální pedagog, 1 školní psycholog a 2 asistenti 
pedagoga. Přínosy pro pedagogy: zkvalitnění podmínek pro vzdělání v klíčových kompetencích a možnost zvýšení 
odborné kvalifikace. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 867 560,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72,50 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha-Klánovice 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: MUDr. Ferdinand Polák 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000508 

Název projektu: Modernizace učeben MŠ Klánovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 462 184,47 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben MŠ zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji, včetně 
venkovní učebny. Jedná se o přírodní učebnu, jejíž součástí je dětská dílna s  již zastaralým vybavením, a třídu 
"Začít spolu" mající ve svém programu specializované koutky. Konkrétně se jedná v rámci mateřské školy  
o vytvoření učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických 
dovedností. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských škol 
Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách - propojená vilka rodinného typu. V hlavní budově jsou umístěny 
dvě třídy s kapacitou 50 dětí. V podkroví je místnost, která je využívána jako třída pro 16 dětí (třídu Soviček).  
V nové budově jsou tři třídy s kapacitou 69 dětí a je zde v druhém podlaží umístěna víceúčelová místnost, která 
nejvíce slouží jako tělocvična, ale také jako třída pro 15 dětí (třída Soviček). Na zahradě mateřské školy  
v Klánovicích je postavena jurta, která slouží jako zázemí pro třídu s environmentální tématikou (inspirovanou 
lesní pedagogikou), kterou navštěvuje 11 dětí. Velikost cílové skupiny: Počet dětí v MŠ = 130. 
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Pedagogičtí pracovníci mateřských škol 
Pro kvalitu práce Mateřské školy Klánovice, další profesní růst je nezbytností zapojení do DVPP, kterému je 
věnována patřičná pozornost. Povinností každého pedagoga je sledovat nové trendy v předškolní oblasti  
a poznatky praktikovat v praxi. Vedení školy podporuje zájem pedagogů o terciální vzdělávání. Velikost CS = 15 
pedagogických pracovníků. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 462 184,47 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 63,25 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: ZŠ Školní 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jiří Vybíral 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000510 

Název projektu: Základní škola Školní - oprava skleníku 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 300,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Školní v oblasti klíčových kompetencí přírodní vědy a polytechnické 
vzdělávání prostřednictvím opravy skleníku včetně zřízení odborné učebny na tyto kompetence zaměřené. Po 
ukončení realizační fáze projektu bude mít žadatel k dispozici plně rekonstruovaný skleník s parametry 
vyhovujícími celoročnímu využití ve výuce přírodovědných a polytechnických klíčových kompetencí.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního a druhého stupně základní školy, tedy 
žáci ve věku od šesti do patnácti let, které ZŠ Školní navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení denně 
využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 340. Žáci mohou  
v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 390 (dle Rejstříku škol a školských zařízení). 
 
Žáci základních škol 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního a druhého stupně základní školy, tedy 
žáci ve věku od šesti do patnácti let, které ZŠ Školní navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení denně 
využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 340. Žáci mohou  
v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 390 (dle Rejstříku škol a školských zařízení).  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Školní představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu projektu. Představují totiž 
klíčové osoby, které budou zodpovědné za aktivní využívání nově pořízené učebny. Tuto cílovou skupinu lze 
vymezit počtem učitelů, kteří budou novou učebnu využívat. Jedná se o 13 pedagogů vyučujících v relevantních 
předmětech.  
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 300,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72,00 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Petra Rohlíčková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000513 

Název projektu: Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 483 260,28 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt spočívá ve vybavení a zařízení moderních učeben pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. V minulém 
školním roce škola na vlastní náklady provedla stavební rekonstrukce učebny přírodních věd, avšak na kvalitní 
vybavení a adekvátní zařízení odpovídajícím nárokům moderního způsobu výuky již nezbyly finanční prostředky. 
Do nových prostor byl tak nastěhován starší nábytek i další zařízení. To však není vyhovující pro moderní výuku 
přírodních věd.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Velkou devizu realizace projektu vidí žadatel v přínosu pro cílovou skupinu žáků se SVP, kterých je na škole  
v současné době 20. Žadatel odhaduje na základě vývoje v poslední době, že počty této skupiny budou nadále 
výrazně narůstat. Tato skupina má velice individuální potřeby a bez použití moderních prostředků a moderních 
výukových metod nemůže žadatel zajistit dostatečně kvalitní a pro cílovou skupinu co nejpřirozenější způsob 
výuky. Moderní jazyková laboratoř a její vybavení s sebou přinese možnost zvýšení individuální podpory žáků se 
SVP.  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci základní školy. Cílová skupina byla zvolena především s ohledem na 
status žadatele a potřebnost rozvoje a modernizace zázemí pro vzdělávání v dané lokalitě projektu. Pro cílovou 
skupinu žáků projekt přináší neoddiskutovatelné výhody a možnosti rozvoje v oblasti vzdělání.  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Základní potřebou další cílové skupiny - pedagogických pracovníků - je potřeba kvalitního zázemí a efektivních 
výukových pomůcek a prostředí použitelných pro poskytnutí co nejlepšího vzdělání svým žákům. Uspokojení této 
potřeby je za současného stavu v učebnách žadatele velice limitováno. Pedagogové nemohou využívat moderních 
metod výuku, které by vedly k efektivnějšímu způsobu vyučování a také uspokojování individuálních potřeb 
jednotlivých žáků.  
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 483 260,28 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,25 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: ZŠ U Krčského lesa 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Dagmar Malinová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000514 

Název projektu: Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí - ZŠ U 
Krčského lesa 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 424 500,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Hlavním smyslem projektu je zkvalitnění výuky žáků ZŠ U Krčského lesa prostřednictvím rozvoje klíčových 
kompetencí komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, matematická a finanční gramotnost a zároveň rozvoj 
schopnosti práce s digitálními technologiemi v návaznosti na tyto klíčové kompetence.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního a druhého stupně základní školy, tedy 
žáci ve věku od šesti do patnácti let, které základní školu navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení denně 
využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 549. Žáci mohou  
v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 700 (dle Rejstříku škol a školských zařízení).  
 
Žáci základních škol 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci prvního a druhého stupně základní školy, tedy 
žáci ve věku od šesti do patnácti let, které základní školu navštěvují, a které tak budou pořízené vybavení denně 
využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem 549. Žáci mohou  
v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 700 (dle Rejstříku škol a školských zařízení).  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogičtí pracovníci školy představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu projektu. Představují totiž 
klíčové osoby, které budou zodpovědné za aktivní využívání nově pořízených učeben. Tuto cílovou skupinu lze 
vymezit počtem učitelů, kteří budou nové učebny využívat, tedy 34. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
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a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 424 500,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,00 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi 
Školami 2322 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: PhDr. Petr Vodsloň 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000515 

Název projektu: 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní 
základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 
- aktivita C 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 999 010,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu bude rekonstruován kinosál školy a bude dodáno vybavení potřebné pro realizaci kulturně 
komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální 
rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je komplementární k projektu 
PRIMAS Praha 13, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288 s cílem zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím 
posílení inkluze v multikulturní společnosti.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Jedná se o možnou podskupinu CS žáci. Někteří žáci mohou pocházet ze sociálně vyloučených rodin. Realizace 
projektu umožní překonat jejich vyloučení, neboť jim přiblíží kvalitní vzdělávání a do budoucna pomůže vytvořit 
předpoklady pro dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Dobrá realizace projektu poslouží jako účinná prevence 
vzniku ohrožení sociálním vyloučením. Absolventi získají kvalitní vzdělání na regionálním trhu práce. Nebude se 
jich tedy dotýkat ohrožení nízkým vzděláním, nezaměstnaností. 
 
Žáci základních škol 
Projekt je svým zaměřením přímo určen na podporu této cílové skupiny. Primární skupinou jsou žáci instituce 
žadatele, pro které bude projekt realizován. Dopad bude i na žáky spolupracujících ZŠ, kteří budou školu žadatele 
navštěvovat. Při práci se skupinou budou dodrženy principy rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí  
a nediskriminace. Žáci budou využívat nové učebny k rozvoji svých klíčových kompetencí v oblastech komunikace 
v cizích jazycích, přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Prostory 
budou využívat i žáci partnerských ZŠ. Učebny budou bezbariérově dostupné, to umožní žákům s tělesným 
postižením navštěvovat samostatně školu a plnohodnotně se účastnit výuky. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
V procesu vzdělávání je lidský faktor zásadní předpoklad kvalitní výuky. Pedagogičtí pracovníci působící v instituci 
žadatele jsou tedy podmínkou úspěšného plnění aktivit projektu. Na jejich kvalitě závisí úspěšné naplňování 
základních projektových cílů jako zvýšení kvality výuky a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na regionálním trhu 
práce. Jejich přís tup je též zásadní v naplňování principu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příležitostí  
a nediskriminace. Instituce žadatele disponuje silně kvalifikovaným pedagogickým sborem nejen v oblasti odborné, 
ale i v oblasti pedagogicko-psychologické a proto úspěšnost naplnění těchto cílů je vysoká.  
 
Partneři projektu: NE 
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Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 999 010,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 80,00 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. František Rada 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ Stross  

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 980,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt cílí na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci 
budou zrekonstruovány dvě odborné učebny - polytechnická (nahrazující zchátralé, v současnosti nevyužívané 
bývalé dílny) a přírodovědná (posouvající zázemí pro výuku přírodní věd do 21. století).  
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci jak I., tak II. stupně navštěvující ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4 a žáci 
Gymnázia Přírodní škola sídlícího v budově Letohradská 1.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 980,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 83,25 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jiří Soukup 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000521 

Název projektu: Na Beránku do 21. století 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 499 764,80 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu budou upraveny a příslušně vybaveny 2 učebny v ZŠ Na Beránku: 
1) Digitální jazyková laboratoř - kapacita 24 žáků 
2) Učebna přírodních věd - kapacita 30 žáků 
Nové vybavení učeben - datový projektor, interaktivní tabule, PC pro učitele včetně SW vybavení, datová síť, 
ozvučení, příslušný nábytek, rozvody elektro atd. Jazyková učebna bude doplněna PC a monitory pro žáky, 
učebna přírodovědy PC pracovními stanicemi žáků a studentskými sadami pro přírodní vědy. 
  
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
V obou rekonstruovaných učebnách budou učitelé s pomocí dodané techniky moci diferenciovat výuku, zadávat 
žákům rozdílně náročné úkoly podle jejich úrovně a individuálních potřeb (včetně zohlednění žáků s potřebou 
podpůrných opatření či naopak velmi nadaných). Možnost diferenciace výuky podle individuálních schopností žáka 
je přínosem projektu, umožňujícím lepší zapojení hendikepovaných či jinak znevýhodněných žáků do výuky  
a poskytování jim potřebného vzdělání. Všichni žáci by takto měli být mnohem lépe připraveni k aktivnímu 
zapojení do dalšího života.  
 
Žáci základních škol 
V rámci projektu budou rekonstruovány a vybaveny novou technikou celkem 2 učebny. Digitální jazyková laboratoř 
umožní žákům rozvíjet 4 základní dovednosti - čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Žáci budou mít 
možnost komunikovat několikanásobně více než ve stávajících podmínkách. Do digitálního multimediálního 
výukového programu se budou moci zapojit žáci celé třídy, budou moci aktivně komunikovat ve dvojicích či větších 
skupinkách, odbourávat tak komunikační bariéry, zatímco je učitel bude moci individuálně poslouchat, korigovat je 
či komentovat jejich projevy, dialogy atd. Žáci získají mnohem efektivněji a atraktivnější formou potřebné znalosti  
a dovednosti a budou tak lépe připraveni k dalšímu jazykovému rozvoji.  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Rekonstrukcí učeben a jejich vybavením získají učitelé moderní podmínky pro efektivní výuku cizích 
jazyků a přírodních věd.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 499 764,80 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,50 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: PhDr. Ing. Hana Kindlová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522 

Název projektu: 
Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení 
vybavení dílny 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to 
prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Projekt bude realizován ve dvou 
etapách v roce 2018, celkové předpokládané výdaje jsou 4,6 mil. Kč.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Na ZŠ Ratibořická je celkem 23 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho je 8 žáků plně integrovaných 
vyžadujících individuální přístup. Jedná se o žáky se zrakovým postižením (1 žák), dále postižením chování  
(1 žák), SPU (4 žáci), autismus (2 žáci). Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami budou rovněž zajištěny 
kvalitnější podmínky pro vzdělávání.  
 
Žáci základních škol 
Žáci ZŠ Ratibořická jsou stěžejní příjmovou skupinou realizovaného projektu. Počet žáků docházejících do této 
školy činil ve školním roce 2015/2016 celkově 610 žáků (k 30. 6. 2016). Školu navštěvují především žáci z Horních 
Počernic, významnou část tvoří také žáci z okolních městských čás tí a vesnic. Žáci jsou hlavní cílovou skupinou 
projektu z toho důvodu, že v prostorách dílen budou během celého studia na škole trávit určitý nezanedbatelný 
počet hodin a kvalita prostoru a vybavení bude mít vliv na jejich budoucnost. Konkrétně se jedná celkově o 8 hodin 
výuky povinného předmětu pracovní činnosti v rámci 1. až 9. ročníku.  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Na ZŠ Ratibořická vyučuje celkem 44 pedagogů. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na pedagogické 
pracovníky. Díky projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku, bude zlepšen celkový provoz základní školy  
a bude zlepšena celková situace výuku, protože spokojený a aktivní žák vytváří i vhodné prostředí pro učitele.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,00 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 
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Žadatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA CHODOVCI 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Miloslav Ráž 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000526 

Název projektu: Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 497 137,55 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu je řešena modernizace učebny fyziky, kde dojde k pořízení moderních výukových pomůcek pro 
praktickou výuku a nového nábytkového vybavení. Součástí projektu je také modernizace jazykové učebny, kde 
dojde k dodávce a instalaci zařízení sloužící k moderní interaktivní výuce. U všech těchto učeben bude v rámci 
projektu zajištěna také odpovídající konektivita.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření  
Mezi žáky základní školy se nachází i několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktuálně se jedná o 6 
žáků s vývojovou poruchou učení (2. stupeň podpůrných opatření), 9 žáků s  vývojovou poruchou chování  
(2. stupeň podpůrných opatření (PO), 2 žáci s  vývojovou poruchou chování (3. stupeň PO) pracují s asistentem 
pedagoga (AP), 1 žák s poruchou autistického spektra (3. stupeň PO) pracuje s AP, 1 žák s kombinovaným 
postižením  
(3. stupeň PO) - pracuje s AP, nyní nemáme žáky s lehkým mentálním postižením. Ve škole je také 15 dětí  
s prvním stupněm podpůrných opatření a 9 žáků s PLPP (Plán pedagogické podpory). V příštím roce pak do ZŠ 
také pravděpodobně nastoupí i dítě s autismem. Dále škola vzdělává 26 žáků s odlišným mateřským jazykem . 
  
Žáci základních škol 
Jedná se o cílovou skupinu, kterou lze z pohledu způsobu využití učeben rozdělit na 2 podskupiny: Žáci 1. stupně 
(1. - 5. ročník) a žáci 2. stupně (6. - 9. ročník) - projekt je zaměřen především na tyto žáky, kteří navštěvují ZŠ Na 
Chodovci a předmětné učebny budou využívat nejen v rámci povinných předmětů (přírodověda, fyzika, cizí jazyky 
atd.). Děti z mateřské školy - jedná se o novou cílovou skupinu, která bude využívat učebnu fyziky k netradičním 
výukovým aktivitám, které jsou definovány „Memorandem o vzájemné spolupráci“. Výstupy projektu tak budou 
využívány žáky ze ZŠ Na Chodovci a MŠ Na Chodovci. Celkem se jedná zhruba o dalších 100 dětí. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce  
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 497 137,55 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 60,00 
 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 

4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 10, Křimická 314 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  
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Statutární zástupce žadatele: Mgr. Ivana Heboussová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000529 

Název projektu: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Křimická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 175 298 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Záměrem projektu je rekonstrukce a vybavení dvou učeben na ZŠ Křimická, ze kterých nově vzniknou odborné 
učebny cizích jazyků pro výuku anglického, německého a ruského jazyka. Stavební úpravy obou tříd povedou 
k celkové modernizaci a renovaci výukových prostor s maximálním využitím jejich kapacity. Do odborných učeben 
bude pořízen nový nábytek, výpočetní technika, interaktivní tabule a odpovídající jazykový software. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinou jsou žáci žadatele. Výstupy projektu se dotknou nejen současných žáků základní školy, ale i 
žáků, kteří v budoucnu nastoupí a jejichž zvýšený počet je v následujících letech očekáván. Žáci si budou moci 
osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti v rekonstruovaných a moderně vybavených odborných 
učebnách. Rejstříková kapacita školy je 620 žáků, přičemž v současné době je tato kapacita naplněna ze zhruba 
80%. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Výstupy projektu se promítnou i do práce pedagogů na základní škole. Získají kvalitnější technické zázemí pro 
výuku cizích jazyků v odborných učebnách. Realizace projektu jim umožní provádět interaktivní výuku, která bude 
pro žáky zajímavější a efektivnější. Výstupy projektu budou využívat učitelé s aprobací pro výuku cizích jazyků - 
Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk a v budoucnu i Francouzský jazyk. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Ve školním roce 2015/2016 bylo 9 žáků na základě individuální integrace vzděláváno podle IVP, z toho 5 žáků 
za pomoci asistentů pedagoga, kteří na škole působí. Na škole studuje 19 cizinců z 8 různých států, což přispívá 
k pěstování vztahů žáků k jiným kulturám. I tito žáci jsou bezproblémově integrování do běžných tříd. Žáci se 
specifickými vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni v běžných třídách, budou využívat nově 
rekonstruované a moderně vybavené učebny. Celkově je na škole v současné době 22 žáků se SVP. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv 
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 175 298 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 84,50 

  

  

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha 14 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Bc. Radek Vondra 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537 
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Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní 
učebny v zahradách I. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 7 528 264,35 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury 
a zařízení pro vzdělávání a jeho zkvalitnění. Hlavním cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných 
mateřských a základních škol na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude 
zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Plánovaný projekt umožní vybudovat 4 nové venkovní 
prostory se zaměřením na polytechnickou výchovu. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských škol 
Primární cílová skupinou, na kterou je projekt přímo zaměřen a jejíž potřeby řeší je: MŠ Kostlivého- žáci všech tříd 
MŠ, MŠ Zelenečská - žáci všech tříd MŠ, MŠ Štolmířská - žáci všech tříd MŠ, ZŠ Hloubětínská - žáci 1. stupně 
a školní družiny ZŠ. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 7 528 264,35 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 71,75 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola 
Praha, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000538 

Název projektu: Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy 
EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy) 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 353 397,87 Kč  

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je vybudování přírodovědné učebno-laboratoře nové generace, která bude sloužit jako laboratoř 
i učebna. Učebno-laboratoř bude vybavena počítači, tablety, měřicími systémy, žákovskými stavebnicemi 
a audiovizuální technikou pro LABnet přírodovědné experimenty. Podle potřeby může být učebno-laboratoř 
yužívána ve třech variantách (učebna = frontální výuka, laboratoř = laboratorní cvičení, učebno-laboratoř = 
kombinovaná výuka). 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Cílovou skupinou jsou žáci a studenti EDUCAnet. Projekt podpoří přírodovědnou gramotnost, zejména v 
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kompetenci vědy a technologií (znalosti hlavních principů přírody, základní vědeckých pojmů, zásad a metod, 
technologií a technologických výrobků a procesů a také pochopení dopadu vědy a techniky na přírodu. Tyto 
kompetence by měly umožnit žákům a studentům lépe chápat pokrok a zároveň omezení a rizika vědeckých 
technologií v chodu společnosti. Dalším velmi důležitou vlastností, kterou rozvíjí projekt je dovednost v ovládání 
technologických nástrojů a strojů s rozpoznáním základních rysů vědeckého bádání.  
 
Pedagogičtí pracovníci středních škol 
Po úspěšné realizaci dojde k uspokojení potřeb 6 pedagogů, kteří budou učebno-laboratoř pro výuku používat. 
Realizační tým s nimi konzultoval projekt tak, aby v učebno-laboratoře i byly přítomné všechny potřebné pomůcky. 
Pedagogové budou zapojeni především při zaškolení na konci fáze realizace a budou tak moci hned začít 
s multifunkční výukou na začátku provozní fáze. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají trochu jiný způsob výuky a tempa výuky než normální žáci, jsou 
proto hodnoceni podle metodického pokynu, který je na to určený a respektuje jednotlivé potřeby a tempo žáka. 
Někteří žáci jsou vzděláváni na základě individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z potřeba žáka. Cílová 
skupina žáků 2. stupně činí 33 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří se zapojí v závěrečné fázi 
projektu v rámci výuky předmětů. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 353 397,87 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 77,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Městská část Praha 14 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Bc. Radek Vondra 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539 

Název projektu: Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní 
učebny v zahradách II. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 7 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury 
pro výchovu a zkvalitnění vzdělávání. Hlavním cílem projektu je pořízení nového vybavení do mateřských škol 
na území MČ Prahy 14 se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Realizace projektu umožní 
vybudovat 3 nové venkovní polytechnické učebny v zahradách MŠ Vybíralova, MŠ Šebelova a MŠ Gen. 
Janouška. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských škol 
Primární cílová skupinou, na kterou je projekt přímo zaměřen a jejíž potřeby řeší je: MŠ Vybíralova - žáci všech 
tříd MŠ, MŠ Šebelova- žáci všech tříd MŠ, MŠ Gen. Janouška - žáci všech tříd MŠ. 
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 7 500 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 20 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,25 
 
 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jindra Pohořelá 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541 

Název projektu: Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky 
orientované výuky 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 497 195,10 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Realizace projektu umožní vést výuku fyziky na základní škole U Roháčových kasáren více experimentální 
formou. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe. Tohoto cíle bude dosaženo 
nákupem nového vybavení a učebních pomůcek pro experimentální výuku. Projekt bude znamenat přínos jak pro 
žáky, tak pro pedagogy. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Cílovou skupinu tvoří žáci základní školy ZŠ U Roháčových kasáren a spolupracujících škol. Primární cílovou 
skupinou projektu jsou žáci ZŠ U Roháčových kasáren. Výstupy využijí zejména žáci 2. stupně základní školy, kde 
je vyučována fyzika, ale také 4. a 5. ročníků, kde jsou v rámci přírodovědy zařazena fyzikální témata. Celkem je 
na škole asi 430 žáků, projekt se pak aktuálně dotýká asi 300 z nich (cca 200 žáků v 6. - 9. ročníku a 100 žáků ve 
4. a 5. ročníku)., přičemž i ostatní žáci výstupy projektu ve vyšších ročnících plně využijí. Projekt je zaměřen 
na rozvoj výuky fyziky a souvisejících přírodovědných předmětů. V rámci spolupráce budou výstupy projektu 
sloužit také dětem z MŠ U Roháčových kasáren. V budoucnosti by měla být také rozšířena spolupráce s 
nedalekou ZŠ Eden.  
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základní školy ZŠ U Roháčových kasáren a spolupracujících škol. 
V současnosti na ZŠ U Roháčových kasáren pracuje 40 pedagogických pracovníků, z toho 31 působí jako učitelé. 
Projekt se dotkne 6 učitelů, kteří vyučují fyziku a související přírodovědné předměty. Okrajově se realizace 
projektu dotkne i dalších pedagogických pracovníků. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Na škole studuje v současné době 37 žáků se specifickými poruchami učení a chování a 1 dítě se zdravotním 
postižením. 
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 497 195,10 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 81,25 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Michaela Lipertová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000545 

Název projektu: Vybudování multifunkční učebny 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 480 813,65 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
V rámci projektu bude modernizováno zařízení a vybavení základní školy Mikulova, konkrétně bude v rámci 
projektu vytvořena moderní jazyková (multimediální) učebna pro I. stupeň a stávající jazyková učebna II. stupně 
bude vybavena novými počítačovými stanice. Obě aktivity se uskuteční ve vazbě na klíčovou kompetenci - 
komunikace v cizích jazycích. Modernizací výukových prostor budou učebny odpovídat potřebám současného 
vzdělávání. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Na škole studuje celkem 677 žáků, zhruba 609 žáků bude využívat výstupy předkládaného projektu. Pomocí 
moderního systémem výuky, budou žáci moci využívat vlastní PC stanici s monitorem a sluchátky a především jim 
díky novému vybavení učebny bude ve výuce nabízeno mnoho dalších moderních pomůcek a funkcí. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pomocí adekvátního vybavení a pomůcek jsou pedagogové schopni nabídnout svým žákům kvalitnější 
a atraktivnější výuku. Zároveň pracovní prostředí velmi pozitivně ovlivňuje i přístup pedagogů k dané problematice. 
Na základní škole pracují učitelé, kteří mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s výukou cizích jazyků.  
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Základní školu Mikulova v současné době navštěvuje celkem 12 žáků, závažnost jejich postižení vyžaduje různou 
intenzitu podpůrných opatření. Těmto žákům nové vybavení učebny nabídne stejné funkce jako žákům ostatním. 
Navíc jim však nové vybavení poslouží k využívání takových metod a forem práce, které budou realizovány bez 
závaznějšího dopadu na vzdělávání ostatních žáků ve třídě. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
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a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 480 813,65 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,50 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Střední škola automobilní a informatiky 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Ing. Milan Vorel 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549 

Název projektu: Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a 
informatiky 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 500 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Vybudování 3D učebny (3D modelování a scanování), která bude využívána pro realizované obory Informační 
technologie (předměty multimédia, grafika, grafické systémy, technická dokumentace), autotronik (předměty 
technická dokumentace, informační a komunikační technologie) a nový obor multikulturní média. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci středních škol 
Na škole studuje celkem 677 žáků, zhruba 609 žáků bude využívat výstupy předkládaného projektu. Pomocí 
moderního systémem výuky, budou žáci moci využívat vlastní PC stanici s monitorem a sluchátky a především jim 
díky novému vybavení učebny bude ve výuce nabízeno mnoho dalších moderních pomůcek a funkcí.  
 
Pedagogičtí pracovníci středních škol 
Projekt se vztahuje na pedagogy autotroniky a informační technologie, celkem 4 pedagogy. Obsah výuky, který se 
bude v modernizované učebně vyučovat, je vytvořen. 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření 
Veškeré výstupy projektu budou sloužit i vzdělávání studentů z této cílové skupiny žáků se SVP (evidujeme 
minimálně 30 studentů napříč obory). Přístup do zmodernizovaných prostor, které jsou předmětem projektu, bude 
zajištěn v rámci projektu pořízením schodolezu. Tím dojde k zamezení vyloučení zdravotně postižených 
ze vzdělávacího procesu a zároveň se vytvoří potřebné podmínky také pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 500 000 Kč 
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Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 85,00 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola Jílovská 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Josef Smetana 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000551 

Název projektu: ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem 
na jedinečnost každého žáka 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 067 900 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Jílovská v oblasti klíčových kompetencí cizí jazyky, matem. gramotnost, 
finanční gramotnost, přírodní vědy, technické a řemeslné vědy, práce s  digitálními technologiemi a polytechnické 
vzdělávání prostřednictvím modernizace části vybavení 13 odborných učeben. 
. 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Primární cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci, kteří školu navštěvují, a kteří tak budou 
pořízené vybavení denně využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím 
počtem 724. Žáci mohou v budoucnosti přibývat, maximální kapacita dotčené základní školy je 730 (dle Rejstříku 
škol a školských zařízení). 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Školní představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu projektu. Představují totiž 
klíčové osoby, které budou zodpovědné za aktivní využívání nově pořízené učebny. Tuto cílovou skupinu lze 
vymezit počtem učitelů, kteří budou nové vybavení využívat tj. 46 pedagogických pracovníků školy. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 067 900 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 71,00 

  
  
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
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Statutární zástupce žadatele: Mgr. Ivana Vodičková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000553 

Název projektu: Modernizace ZŠ U Obory - odborné učebny 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 238 088,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného žákům ZŠ U Obory v Uhříněvsi (MČ Praha 22), 
a to prostřednictvím zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů. Projekt reaguje na problém nedostatečné 
úrovně zařízení a vybavení školy pro výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a polytechnické výchovy. 
Předmětem projektu je modernizace zařízení a vybavení tří odborných učeben pro zajištění vhodného zázemí pro 
žáky a rozvoj moderních i běžných metod vzdělávání. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci základních škol 
Základní školu U Obory navštěvuje v současné době 509 žáků. Výstupy projektu budou využívat žáci třetích až 
devátých ročníků. V současné době je 354 žáků třetích až devátých ročníků. Celkový počet uživatelů se bude 
každoročně zvyšovat o nové žáky třetích ročníků (průměrně 60 dětí za rok) a šestých ročníků, kteří přicházejí ze 
spádové oblasti Kolovraty, kde působí ZŠ Kolovraty, která poskytuje pouze vzdělávání I. stupně (v průměru 10 
žáků/rok). Velikost cílové skupiny je tak jenom pro období udržitelnosti minimálně 634 osob. 
 
Pedagogičtí pracovníci základních škol 
Sekundární cílovou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ U Obory. Realizace aktivit projektu bude mít pozitivní vliv nejen 
na primární cílovou skupinu (žáky), ale i na učitele, zejména pak na učitelé cizích jazyků, přírodních věd a 
polytechnické výchovy. Aktuálně se jedná o 15 osob. 
  
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 238 088 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 82,00 

 
 
Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 20 

Žadatel: Mateřská škola Sluneční, Praha 10,Sluneční 1550/20 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Renáta Pecáková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554 

Název projektu: Zahrada jako odpověď 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 492 349,42 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného žákům Mateřské školy Sluneční v Uhříněvsi, a 
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to prostřednictvím zlepšení podmínek pro výchovu k udržitelnému rozvoji, podpoře EVVO a polytechnických 
dovedností. Projekt reaguje na problém nedostatečné úrovně podmínek a vybavení pro výuku v této oblasti. 
Předmětem projektu je vybudování venkovních učeben řešené komplexní rekonstrukcí zahrady. Projektem bude 
vytvořena jednotná výchovně-herně-vzdělávací koncepce prostoru. 
 
Cílové skupiny:  
 
Žáci mateřských škol 
Mateřskou školu Sluneční navštěvuje v současné době 101 žáků. Výstupy projektu budou využívat žáci všichni 
žáci. Celkový počet uživatelů se bude každoročně zvyšovat o nové žáky. S ohledem na věk současných uživatelů, 
znalost prostředí a předpokládaný vývoj v oblasti je průměrně uvažováno s přírůstkem 30 dětí za rok. Velikost 
cílové skupiny je tak jenom pro období udržitelnosti minimálně 251 osob. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských škol 
Předkládaný projekt primárně neřeší potřeby této skupiny, ale má na ni pozitivní vliv. Pedagogové MŠ Sluneční 
jsou proto zařazeni mezi sekundární cílové skupiny projektu. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv o 
realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 492 349,42 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 72,75 
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Důvodová zpráva k tisku Z-5823 

Dne 18. října 2016 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2536 schválila vyhlášení dvacáté 

výzvy k předkládání žádostí o podporu s názvem „Modernizace zařízení a vybavení 

pražských škol“ v rámci specifického cíle 4.1 prioritní osy 4 „Vzdělání a vzdělanost a 

podpora zaměstnanosti“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla 

vyhlášena dne 19. října 2016 a její alokace po navýšení činí 300 mil. Kč.  

 

Žádosti o podporu byly v rámci výzvy přijímány v období od 21. listopadu 2016 

do 30. března 2017. Celkem bylo přijato 146 žádostí o podporu s celkovými požadavky ve 

výši 387,34 mil. Kč.  

 celkem 

Počet předložených žádostí o podporu 146 

Alokace pro 20. výzvu (v mil. Kč) 300 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 387,34 

Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování 

podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené Monitorovacím výborem OP PPR, 

které dále vyplývají z Operačního manuálu OP PPR schváleného Radou hl. m. Prahy 

usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. 

 

Do 14. srpna 2017 probíhala jako jeden společný krok kontrola přijatelnosti a kontrola 

formálních náležitostí žádostí o podporu, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů 

odboru FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. 

Předmětem kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekty uvedené v žádostech o podporu 

byly v souladu s podmínkami výzvy a případně rovněž to, zda byly údaje uvedené 

v žádostech úplné a pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda 

žádosti o podporu splňovaly nezbytné administrativní požadavky (např. předložení 

oprávněnou osobou) a základní předpoklady pro provedení věcného hodnocení (např. 

doložení všech příloh). V této fázi hodnocení bylo vyřazeno 15 žádostí o podporu za 33,03 

mil. Kč.  

 

Další fází hodnocení je věcné hodnocení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím 

externích hodnotitelů, což jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného 

zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali se 

přistupovat k hodnocení žádostí nestranně a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení je 

vyhodnotit kvalitu projektů a umožnit jejich srovnání právě podle kvality. Věcné hodnocení je 

prováděno podle kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Každá žádost byla 

hodnocena 4 nezávislými hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze vyškolených 

hodnotitelů vedené FON MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný počet bodů 

hodnocení je průměrem z počtu bodů relevantních hodnocení. Maximální možný počet bodů 

je 100. Všechny žádosti o podporu, které získaly 60 bodů a více, splnily podmínky pro 

poskytnutí podpory. V současné chvíli se jedná celkem o 63 žádostí o podporu, které splnily 

podmínky věcného hodnocení, a 19 žádostí o podporu, které ve věcném hodnocení 

nevyhověly a byly vyřazeny. Jedna žádost o podporu, která splnila podmínky věcného 

hodnocení, byla žadatelem stažena. U zbývajících 48 žádostí o podporu, u kterých nebylo 

zatím věcné hodnocení ukončeno, bude informace o výsledku věcného hodnocení Radě a 

Zastupitelstvu předložena na některém z příštích jednání.   

 

Celkem bylo k 30. 10. 2017 podáno šest žádostí o přezkum, z toho jsou tři žádosti za projekty, 

které nesplnily podmínky věcného hodnocení. Žádost o přezkum může být v této fázi podána 

pro projekty, které vyhověly i nevyhověly ve věcném hodnocení. Dalším jedenácti projektům, 
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které nevyhověly ve fázi věcného hodnocení, stále běží lhůta pro podání žádosti o přezkum 

hodnocení. Pokud budou žádosti o přezkum vyhodnoceny jako důvodné, může dojít k úpravě 

hodnocení a navýšení počtu získaných bodů. Na základě výsledku přezkumného řízení bude 

Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy případně navrženo poskytnutí podpory.  

 

V návaznosti na věcné hodnocení probíhá u 63 předložených žádostí o podporu ex-ante 

kontrola prováděná formou administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření 

způsobilých výdajů a rovněž identifikace těch žádostí, u nichž bude nezbytné na základě 

nesouhlasu ze strany žadatele s navrhovanými úpravami provést kontrolu na místě. Při 

posouzení způsobilosti výdajů budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů 

z věcného hodnocení (zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně 

možných dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-

ante kontroly a věcného hodnocení jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz 

příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva HMP). Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu 

bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.  

 

Na základě výsledků věcného hodnocení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučeno 

financování celkem 63 projektů v maximální výši požadované podpory 148,7 mil. Kč. 

Seznam projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny 

v příloze č. 2 usnesení Zastupitelstva HMP. 

 

Žádosti o podporu 

Celkem 

Počet žádostí 

(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 15 33,03 

- vyřazené po kontrole věcného hodnocení 19 50,30 

- žádosti ve věcném hodnocení 48 154,30 

- doporučené k financování 63 148,70 

- žádosti v přezkumném řízení  6 23,36 

- stažené žádosti žadatelem 1 1,00 

- doporučené k financování (náhradní projekty zařazené do 
zásobníku) 

0 0 

Základní informace o projektech a seřazení žádostí o podporu jsou uvedeny v příloze č. 1 této 

důvodové zprávy. 

 

Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 

hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 20. výzvě v rámci prioritní osy 

4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR na svém zasedání dne 16. 

listopadu 2017. Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

schválit podporu pro žádosti podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 Usnesení 

Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR 

a podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 usnesení.  

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 20. výzvy OP PPR 

Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2867 ze dne 21. 11. 2017 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-5823 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 4.1 vč. 
náhradních projektů 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti (Kč) 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce (Kč) 

Výše 

spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

(doporučen 
k financování/zás
obník projektů) 

1 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000453 
Vybudování odborné multimediální učebny na 
základní škole 

Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků 
1 032 080,00 1 032 080,00 10 % 85,00 doporučen k 

financování 

2 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000549 

Modernizace zařízení - 3D učebna Střední 

škola automobilní a informatiky 

Střední škola automobilní a 

informatiky 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 85,00 doporučen k 

financování 

3 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000529 

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben 

na ZŠ Křimická 

Základní škola, Praha 10, 

Křimická 314 
2 175 298,00 2 175 298,00 10 % 84,50 doporučen k 

financování 

4 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000519 
Modernizace odborných učeben ZŠ Stross 

Základní škola Praha 7, 

Strossmayerovo náměstí 4 
2 499 980,00 2 499 980,00 10 % 83,25 doporučen k 

financování 

5 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000473 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 
13, Husníkova 2076 

Mateřská škola ZAHRÁDKA, 

Praha 13, Husníkova 2076 
1 686 617,00 1 686 617,00 10 % 82,50 doporučen k 

financování 

6 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000553 
Modernizace ZŠ U Obory - odborné učebny 

Základní škola U Obory, 

Praha 10, Vachkova 630 
2 238 088,00 2 238 088,00 10 % 82,00 doporučen k 

financování 

7 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000490 

Vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce 

dvou učeben pro - polytechnickou výchovu a 

přírodní vědy 

Městská část Praha 12 2 499 993,00 2 499 993,00 20 % 81,50 doporučen k 
financování 

8 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000541 
Modernizace odborné učebny fyziky za účelem 
badatelsky orientované výuky 

Základní škola, Praha 10, U 

Roháčových kasáren 

19/1381 

2 497 195,10 2 497 195,10 10 % 81,25 doporučen k 
financování 

9 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000515 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Fakultní základní škola 
Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi 
Školami 2322 - aktivita C 

Fakultní základní škola 

Pedagogické fakulty UK, 

Praha 13, Mezi Školami 2322 

999 010,00 999 010,00 10 % 80,00 doporučen k 
financování 

10 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000439 
Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních 
věd na ZŠ Stoliňská 

Základní škola, Praha 9 - 

Horní Počernice, Stoliňská 

2 314 500,00 2 314 500,00 10 % 79,75 doporučen k 
financování 
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823 

11 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000408 
Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky 
na ZŠ Praha - Lipence 

Městská část Praha-Lipence 2 549 204,40 2 549 204,40 20 % 78,50 doporučen k 
financování 

12 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000480 
Jazyková laboratoř 

Základní škola Písnická v 

Praze 12 
2 415 626,05 2 415 626,05 10 % 78,25 doporučen k 

financování 

13 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000538 

Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, 
nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net 
platforma pro školy) 

EDUCAnet - gymnázium, 

střední odborná škola a 

základní škola Praha, s.r.o. 

2 353 397,87 2 353 397,87 10 % 77,25 doporučen k 
financování 

14 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000396 
Modernizace učebny praktických cvičení 
elektrotechniky a elektroniky 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 10, V 

Úžlabině 320 

2 499 996,70 2 499 996,70 10 % 76,50 doporučen k 
financování 

15 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000438 
Moderní technologie pro praxi 

Střední škola - Centrum 

odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 

9, Poděbradská 1/179 

2 096 800,00 2 096 800,00 10 % 76,50 doporučen k 
financování 

16 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000484 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole, Praha 8, Libčická 10 

Základní škola, Praha 8, 

Libčická 10 
2 142 058,66 2 142 058,66 10 % 76,25 doporučen k 

financování 

17 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000513 
Vybavení učebny přírodních věd a vybavení 
učeben cizích jazyků 

Základní škola, Praha 10, 

Olešská 18/2222 
2 483 260,28 2 483 260,28 10 % 76,25 doporučen k 

financování 

18 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000449 

Pořízení robotizovaného pracoviště pro 
zkvalitnění výuky technický oborů na SPŠ na 
Proseku 

Střední průmyslová škola na 

Proseku 
2 416 568,00 2 416 568,00 10 % 75,75 doporučen k 

financování 

19 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000469 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Mateřská škola, Praha 13, Ovčí 
Hájek 2177 

Mateřská škola, Praha 13, 

Ovčí Hájek 2177 
1 225 232,00 1 225 232,00 10 % 75,50 doporučen k 

financování 

20 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000545 
Vybudování multifunkční učebny 

Základní škola, Praha 4, 

Mikulova 1594 
2 480 813,65 2 480 813,65 10 % 75,50 doporučen k 

financování 
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21 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000494 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Základní škola Praha 5 - Řeporyje, 
Od Školy 596 

Základní škola Praha 5 – 

Řeporyje 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 75,00 doporučen k 

financování 

22 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000514 
Moderní technologie pro rozvoj klíčových 
kompetencí - ZŠ U Krčského lesa 

ZŠ U Krčského lesa 2 424 500,00 2 424 500,00 10 % 75,00 doporučen k 
financování 

23 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000522 

Rozvoj polytechnických činností v Základní 
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 
1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení 
vybavení dílny 

Základní škola, Praha 9 - 

Horní Počernice, Ratibořická 

1700 

2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 75,00 doporučen k 
financování 

24 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000442 
Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Základní škola, Praha 13, Mládí 135 

Základní škola, Praha 13, 

Mládí 135 
2 497 438,00 2 497 438,00 10 % 73,00 doporučen k 

financování 

25 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000476 
Podpora polytechnického a přírodovědného 
vzdělávání na ZŠ Donovalská 

Základní škola Donovalská 

1684 
1 902 464,00 1 902 464,00 10 % 73,00 doporučen k 

financování 

26 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000554 
Zahrada jako odpověď 

Mateřská škola Sluneční, 

Praha 10, Sluneční 1550/20 
2 492 349,42 2 492 349,42 10 % 72,75 doporučen k 

financování 

27 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000503 
Odborná učebna přírodních věd 

Základní 

škola   Jana  Wericha, 

Praha - Řepy, Španielova 

19/1111, příspěvková 

organizace 

1 867 560,00 1 867 560,00 10 % 72,50 doporučen k 
financování 

28 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000397 
Obnova strojového parku a IT 

Střední škola elektrotechniky 

a strojírenství 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 72,00 doporučen k 

financování 

29 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000407 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole, Praha 8, Burešova 14 

Základní škola, Praha 8, 

Burešova 14 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 72,00 doporučen k 

financování 

30 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000448 
Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ 
Vršovická 43, Praha 10 

Hotelová škola, Praha 10, 

Vršovická 43 
1 271 930,00 1 271 930,00 10 % 72,00 doporučen k 

financování 

31 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000510 
Základní škola Školní - oprava skleníku 

ZŠ Školní 2 499 300,00 2 499 300,00 10 % 72,00 doporučen k 
financování 
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32 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000537 
Modernizace zařízení a vybavení škol P14  - 
polytechnické venkovní učebny v zahradách I. 

Městská část Praha 14 7 528 264,35 7 528 264,35 20 % 71,75 doporučen k 
financování 

33 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000399 
Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní 
konektivity 

Střední odborná škola 

logistických služeb, Praha 9, 

Učňovská 1/100 

2 495 447,60 2 495 447,60 10 % 71,50 doporučen k 
financování 

34 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000487 

Modernizace zařízení a vybavení odborných 
učeben v Základní škole, Praha 8, Žernosecká 
3 

Základní škola, Praha 8, 

Žernosecká 3 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 71,50 doporučen k 

financování 

35 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000499 
ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a 
učebny chemie-přírodopisu 

Základní škola Praha 7, 

Korunovační 8 
1 466 105,00 1 466 105,00 10 % 71,00 doporučen k 

financování 

36 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000551 
ZŠ Jílovská - Modernizace zařízení a vybavení 
školy s ohledem na jedinečnost každého žáka 

Základní škola Jílovská 2 067 900,00 2 067 900,00 10 % 71,00 doporučen k 
financování 

37 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000415 

Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole a mateřské škole, Praha 8, 
Dolákova 1 

Základní škola a mateřská 

škola, Praha 8, Dolákova 1 
2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 70,50 doporučen k 

financování 

38 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000436 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 
Praha 13, Bronzová 2027 

Základní škola s rozšířenou 

výukou jazyků, Praha 13, 

Bronzová 2027 

2 499 338,00 2 499 338,00 10 % 70,50 doporučen k 
financování 

39 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000446 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Základní škola, Praha 13, Janského 
2189 

Základní škola, Praha 13, 

Janského 2189 
2 469 826,00 2 469 826,00 10 % 70,50 doporučen k 

financování 

40 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000464 
Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy 
reklamní a umělecké tvorby - MICHAEL 

MICHAEL - Střední škola a 

Vyšší odborná škola reklamní 

a umělecké tvorby, s.r.o. 

2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 70,25 doporučen k 
financování 

41 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000447 
ZŠ Dubeč - modernizace zařízení a vybavení - 
učebna pro rozvoj polytechnických dovedností 

Městská část Praha-Dubeč 2 499 986,00 2 499 986,00 20 % 69,75 doporučen k 
financování 

42 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000475 
Modernizace odborných učeben v Masarykově 
Základní škole Praha - Klánovice 

Masarykova základní škola, 

Praha 9 - Klánovice, 

Slavětínská 200 

2 492 766,00 2 492 766,00 10 % 69,00 doporučen k 
financování 

43 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000498 
Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci Mateřská škola Na Chodovci, 

1 665 824,00 1 665 824,00 10 % 69,00 doporučen k 
financování 



5 
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti (Kč) 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce (Kč) 

Výše 

spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

(doporučen 
k financování/zás
obník projektů) 

Praha 4, Měchenická 2540 

44 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000495 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO 
POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964 

Fakultní mateřská škola 

SLUNÍČKO POD 

STŘECHOU při Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy, 

Praha 13, Mohylová 1964 

1 330 193,00 1 330 193,00 10 % 68,00 doporučen k 
financování 

45 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000488 
Vybavení odborných učeben základní školy 
Wonderland Academy 

Základní škola Wonderland 

Academy s.r.o. 
2 008 900,00 2 008 900,00 10 % 67,75 doporučen k 

financování 

46 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000417 

Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U 
Školské zahrady 4 

Základní škola a mateřská 

škola, Praha 8, U Školské 

zahrady 4 

2 500 000,00 2 500 000,00 10 % 67,50 doporučen k 
financování 

47 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000501 

Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování 
badatelské učebny ZŠ a MŠ,  
Praha 4, Ohradní 49 

Základní škola a Mateřská 

škola, Praha 4, Ohradní 49 
2 494 793,00 2 494 793,00 10 % 66,75 doporučen k 

financování 

48 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000451 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Fakultní základní škola 
Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi 
Školami 2322 

Fakultní základní škola 

Pedagogické fakulty UK, 

Praha 13, Mezi Školami 2322 

2 495 105,00 2 495 105,00 10 % 66,50 doporučen k 
financování 

49 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000412 

Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole a mateřské škole Na Slovance, 
Praha 8, Bedřichovská 1 

Základní škola a mateřská 

škola Na Slovance, Praha 8, 

Bedřichovská 1 

3 319 565,15 3 319 565,15 10 % 66,25 doporučen k 
financování 

50 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000474 
Modernizace specializovaných učeben v 
Základní škole Praha - Petrovice 

Základní škola Praha-

Petrovice, příspěvková 

organizace 

2 466 967,00 2 466 967,00 10 % 65,25 doporučen k 
financování 

51 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000500 
Bezpečně v MŠ U Uranie aneb "Nepovolaným 
vstup zakázán!" 

Mateřská škola U Uranie, 

Praha 7, Na Maninách 

1080/29a 

1 820 569,00 1 820 569,00 10 % 64,75 doporučen k 
financování 

52 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000458 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 -  Mateřská škola BALÓNEK, Praha 
13, Klausova 2188 

Mateřská škola BALÓNEK, 
1 820 978,00 1 820 978,00 10 % 64,50 doporučen k 

financování 



6 
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti (Kč) 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce (Kč) 

Výše 

spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

(doporučen 
k financování/zás
obník projektů) 

Praha 13, Klausova 2188 

53 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000483 
Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 

Základní škola, Praha 8, 

Hovorčovická 11 
1 161 812,14 1 161 812,14 10 % 64,50 doporučen k 

financování 

54 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000521 
Na Beránku do 21. století 

Základní škola a mateřská 

škola Na Beránku v Praze 12 
2 499 764,80 2 499 764,80 10 % 64,50 doporučen k 

financování 

55 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000539 
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - 
polytechnické venkovní učebny v zahradách II. 

Městská část Praha 14 7 500 000,00 7 500 000,00 20 % 64,25 doporučen k 
financování 

56 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000508 
Modernizace učeben MŠ Klánovice 

Městská část Praha-

Klánovice 
1 462 184,47 1 462 184,47 20 % 63,25 doporučen k 

financování 

57 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000430 

Rozvoj přírodovědných a polytechnických 
dovedností dětí z MŠ DUHA včetně zajištění 
podpůrných opatření pro žáky se SVP 

Mateřská škola se 

speciálními třídami DUHA 

Praha 5 - Košíře, Trojdílná 

1117, příspěvková 

organizace 

1 296 626,00 1 296 626,00 10 % 62,50 doporučen k 
financování 

58 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000401 
PRO VIZE - odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL 
v Praze 12 

Základní škola a mateřská 

škola ANGEL v Praze 12 
3 106 778,09 3 106 778,09 10 % 62,00 doporučen k 

financování 

59 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000444 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Základní škola, Praha 13, Mohylová 
1963 

Základní škola, Praha 13, 

Mohylová 1963 
2 498 127,00 2 498 127,00 10 % 62,00 doporučen k 

financování 

60 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000413 

Modernizace zařízení a vybavení tříd v 
Základní škole a mateřské škole Petra 
Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 

Základní škola a mateřská 

škola Petra Strozziho, Praha 

8, Za Invalidovnou 3 

2 279 595,61 2 279 595,61 10 % 61,50 doporučen k 
financování 

61 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000434 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ 
Praha 13 - Fakultní základní škola při 
Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 
1878 

Fakultní základní škola při 

Pedagogické fakultě UK, 

Praha 13, Brdičkova 1878 

2 498 349,00 2 498 349,00 10 % 61,00 doporučen k 
financování 

62 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000481 
Modernizace zařízení a dovybavení ZŠ v 
Kolodějích 

Základní škola a mateřská 

škola Koloděje 
898 570,20 898 570,20 10 % 60,00 doporučen k 

financování 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé výdaje 
ze žádosti (Kč) 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce (Kč) 

Výše 

spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

(doporučen 
k financování/zás
obník projektů) 

63 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16

_036/0000526 
Modernizace učebny fyziky a jazykové 
laboratoře 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA 

CHODOVCI 
2 497 137,55 2 497 137,55 10 % 60,00 doporučen k 

financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 148 702 732,09  

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 148 702 732,09 
 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 300 000 000,00 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 151 297 267,91     

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-5823 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2867 
ze dne  21.11.2017 

ke schválení projektů v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 20. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové 
výši 148.702.732,09 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální 
výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2017 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  uzavřít smlouvy o financování projektu se žadateli po schválení projektů 
uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, a to za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2018 

2.  provést úpravy rozpočtů projektů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektovaly pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a 
zároveň limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 28.2.2018 

3.  snížit v souvislosti s úpravami dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení celkovou 
podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekty uvedené v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2018 

4.  uzavírat dodatky ke smlouvám o financování projektu v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace 
projektů schválených Zastupitelstvem hl.m. Prahy za podmínek, že nebudou mít 
negativní finanční dopad na rozpočet hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-27617  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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