
Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských 
škol II  

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 

PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

 Hlavní město Praha 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Mateřské, základní a střední školy se sídlem v hl. 

m. Praze  

 Základní a střední školy samostatně zřízené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se 

sídlem v hl. m. Praze (dále jen „speciální školy“)  

Vyhlášení výzvy:   25. 10. 2017 

Zahájení příjmu žádostí: 27. 11. 2017 

Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018 

Max. délka projektu:   24 měsíců 

Celková alokace výzvy:   100 000 000 Kč 

Dílčí alokace:  Skupina aktivit A:    45 mil Kč 

   Skupina aktivit B:    45 mil Kč 

   Skupina aktivit C:    10 mil Kč 

Rozpočet projektu: 

Pro skupiny aktivit A, B: 2 500 000 Kč na jednu školu 

Pro skupinu aktivit C: 1 000 000 Kč na jednu školu  

 

Druh výzvy: kolová 

 Skupina aktivit A: Mateřské a základní školy 

  Mateřské školy 

  Základní školy 

  Speciální základní školy 

 Skupina aktivit B:  Modernizace zařízení a vybavení středních škol 

  Střední školy 

  Střední školy speciální 

 Skupina aktivit C:  Komplementární projekty k podpoře inkluze         

O kolik je možné žádat 

Časové nastavení 

Co je cílem této výzvy? 

 Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné 

úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného 

přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a 

podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčo-

vých kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

 

 Na základních a středních školách je podporová-

na modernizace odborných učeben určených 

k výuce konkrétních předmětů. Není podporováno 

vybavení kmenových učeben a vytvoření a vyba-

vení mobilních učeben. 

Oprávnění žadatelé 

Skupiny aktivit 



 

Obecné informace 

Veškeré informace o OP PPR: www.penizeproprahu.cz 

Pravidla pro žadatele:  http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/ 

Harmonogram výzev pro rok 2017: http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/ 

Kontakty na projektové manažerky PO 4: http://penizeproprahu.cz/kontakty/ 

 Vybavení učeben a výukových pomůcek se 

zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, 

podporu EVVO. 

 Rozvoj polytechnických dovedností. 

 Stavební úpravy prostor a pořízení vybavení 

pro dvouleté děti . 

 fyzická dostupnost a bezbariérovost  

 Odborné učebny pro rozvoj kompetencí 

v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří-

rodní vědy, rozvoj čtenářské gramotnosti). 

 Rozvoj polytechnických dovedností (stavebnice, 

nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk). 

 V podpořených učebnách - práce s digitálními 

technologiemi a vnitřní konektivita pouze v ná-

vaznosti na výše uvedené kompetence. 

 Fyzická dostupnost a bezbariérovost škol. 

Speciální základní školy 

 Odborné učebny pro rozvoj kompetencí 

v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří-

rodní vědy) 

 Rozvoj polytechnických dovedností (stavebnice, 

nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk). 

 V podpořených učebnách - práce s digitálními 

technologiemi a vnitřní konektivita pouze v ná-

vaznosti na výše uvedené kompetence. 

Základní školy 

Mateřské školy 

Speciální střední školy 

 Odborné učebny pro rozvoj kompetencí 

v oblastech (komunikace v cizích jazycích, pří-

rodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, ze-

měpis, matematika, odborné předměty dle profi-

lace školy. 

 Polytechnické vzdělávání 

 V podpořených učebnách - práce s digitálními 

technologiemi a vnitřní konektivita pouze v ná-

vaznosti na výše uvedené kompetence. 

Střední školy 

 Odborné učebny pro rozvoj kompetencí 

v oblastech (komunikace v cizích jazycích, kom-

petence k podnikavosti, rozvoj čtenářské gramot-

nosti, přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biolo-

gie, zeměpis, matematika, odborné předměty dle 

profilace školy). 

 Polytechnické vzdělávání 

 V podpořených učebnách - práce s digitálními 

technologiemi a vnitřní konektivita pouze v ná-

vaznosti na výše uvedené kompetence. 

 Fyzická dostupnost a bezbariérovost škol. 

Skupina aktivit C  

Způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou 

návaznost na žádost o podporu podanou v rámci 

výzvy č. 28 ve specifickém cíli 4.2 (ESF).  


