
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 38/26 

ze dne  14.6.2018 

ke schválení projektů v rámci 28. 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 28. výzvy k předkládání žádostí o podporu 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 
27.933.505,00 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: 19.6.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6465  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/26 ze dne 14. 6. 2018 
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 28. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR k 9. 
5. 20181: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000643 Podpora inkluze v Montessori školách Andílek Montessori školy Andílek - mateřská škola a 
základní škola, o.p.s.     886 516,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000644 Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny 
Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Praha - Řepy, Socháňova 1139, příspěvková 
organizace 

1 769 146,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 1 147 778,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000646 Podpora inkluze na Základní a mateřské škole Radlická Základní škola a mateřská škola Praha 5 - 
Radlice, Radlická 140/115 1 458 050,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000647 Podpora inkluze v Mateřské škole Chytráček Mateřská škola Chytráček s.r.o.     350 363,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000648 Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu 
International 

Střední škola hotelnictví a gastronomie 
International, s.r.o.     558 478,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000649 Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné 
škole 

Pražská taneční konzervatoř a střední 
odborná škola, s.r.o.     910 499,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000650 Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku Střední průmyslová škola na Proseku 1 851 158,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651 Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole Človíček Sportovní základní škola a mateřská škola 
Človíček s.r.o.     917 338,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000652 Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 1 171 396,00     

                                                                 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí o podporu v této výzvě je 31. 5. 2018. 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000653 Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 5 Kurandové Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, 
Kurandové 669, příspěvková organizace     622 936,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000654 Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 8 Chabařovická Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2     782 282,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000655 Podpora inkluze na Základní škole Duhovka Základní škola Duhovka, s.r.o.     773 984,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000656 Podpora inkluze ve školce Mufánkov Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.    333 406,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000657 Podpora inkluze v Mateřské škole Klánovice Mateřská škola Klánovice, příspěvková 
organizace    681 366,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000658 Inkluze v MŠ Budějovická Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o.    368 816,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659 Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček Mateřská škola Paleček o.p.s.   368 816,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000660 Inkluze v MŠ Střížkov Střížkov - mateřská škola, s.r.o.    346 491,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000661 Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o. Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o.    371 784,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000662 Podpora inkluze na Obchodní akademii Holešovice Obchodní akademie Holešovice 1 302 242,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000663 Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu Mateřská škola V Úvalu o.p.s.     387 296,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665 Inkluze v MŠ Lojovická Mateřská škola Lojovická     547 416,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000666 Inkluze v Smiling Baby School Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o.     461 988,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000668 Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek Mateřská škola Heřmánek     326 508,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000669 Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek Heřmánek Praha, základní škola     506 444,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672 Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha Základní škola a mateřská škola Parentes 
Praha     815 041,00     
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000687 Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 405 569,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811 Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu The English College in Prague - Anglické 
gymnázium, o.p.s.   1 194 388,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000812 Podpora inkluze ve Foxíkově školce SmartFox Education - mateřská škola s.r.o. 398 472,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000813 Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, 
mateřská škola, z. ú. 351 361,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000814 Inkluze v Smiling Baby School Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o. 421 210,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000816 V Evropě se neztratíme 
 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty 
UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 1 778 650,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000817 Doma na stejné adrese Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 1 031 520,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818 Multikulturní vzdělávání v KIDS Company Mateřská škola KIDS Company Praha, s.r.o. 380 432,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000819 Naše Evropa Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751  789 705,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000820 Do Evropy společně Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 
1680 629 948,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000821 Vítej mezi námi Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, 
Chlupova 1799 

597 432,00     
 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000826 Inkluzivní vzdělávání  pro Educanet EDUCAnet - gymnázium, střední odborná 
škola a základní škola Praha, s.r.o.   1 534 172,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827 Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem na 
Gymnáziu Duhovka, s.r.o. Gymnázium Duhovka s.r.o. 1 187 815,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000840 Multikulturní vzdělávání v Maxíkově školce MŠ Maxíkova jazyková školka a jesle, s.r.o.    380 432,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000845 Cesta za inspirací Základní škola, Praha 4, Mendelova 550    343 432,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd Mateřská škola  Akademie věd ČR s.r.o.    364 339,00     
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000847 Inkluzivní vzdělávání  pro Educanet EDUCAnet - gymnázium, střední odborná 
škola a základní škola Praha, s.r.o.   1 534 172,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000848 Brána porozumění Základní škola Brána jazyků s rozšířenou 
výukou matematiky   2 813 324,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000851 GEVOLON Gymnázium Evolution, s.r.o.   1 539 370,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000853 ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJA 
s.r.o.   342 000,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000856 
Podpora inkluze, sociální soudržnosti a multikulturní tolerance na VOŠIS 
a SŠEMI 

Vyšší odborná škola informačních studií a 
Střední škola elektrotechniky, multimédií a 
informatiky    562 536,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000857 Náš společný svět Gymnázium, Praha 6, Arabská 14  1 236 086,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000858 Poznejme společně svět kolem nás  
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, 
Sedlčanská 14  1 549 228,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000860 Multikulturní vzdělávání v Orangery Mateřská škola Orangery, s.r.o.     464 395,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000861 Barevný rok s kamarády Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16     791 834,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862 Hledáme nové cesty 
Základní škola, Praha 4, Květnového 
vítězství 1554      340 114,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000863 Nové inspirace 
Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 
2022 340 114,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000867 Všichni žijeme na Zemi 
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi 
Školami 2482  633 174,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000874 Svět v naší školce 
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na 
Větrově 22    626 450,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000876 Do Evropy společně 
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 
1680    965 326,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000878 Ikluze a multikulturní vzdělávání Diplomatický institut, z.ú.    3 827 966,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000883 Podpora multikulturního vzdělávání 
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, 
Halasova 1069   618 106,00     
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000895 V Drabíkovce všichni spolu Mateřská škola, Praha 4,  A. Drabíkové 536 1 080 476,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000948 Multikulturní a projektová výuka na základní škole Wonderland Academy Základní škola Wonderland Academy s.r.o.  429 760,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000953 Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 331 170,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000968 MŠ b fresh Praha Mateřská škola b fresh s.r.o.   397 093,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001006 ScioŠkola P11 - inkluze a multikulturní vzdělávání - 28. výzva 1. ScioŠkola  Praha - základní škola, s.r.o. 824 164,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001036 ZŠ Táborská Praha Základní škola, Praha 4, Táborská 45 1 733 636,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001149 Evropa v naší škole 
Základní škola, Praha 10, 
Hornoměcholupská 873 1 650 584,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001150 Multikulturní vzdělávání v zahraničí 
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské 
náměstí 7    251 793,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001151 Ať si s námi rozumí Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693   412 565,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001152 Škola pro všechny 
Základní škola a mateřská škola K Dolům v 
Praze 12  961 324,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001153 Spojujeme svět 
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 
51/2252, příspěvková organizace   614 560,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001154 Vítejte v české škole 
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 
1000 2 042 124,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001155 Otevřené dveře do Evropy 
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222, 
příspěvková organizace 1 093 446,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001156 Inkluze v Královské mateřské škole Královská mateřská škola s.r.o. 391 141,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157 MŠ Lohniského 830 - multikulturní šablony 
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, 
Lohniského 830 616 750,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001161 Multikulturní šablony pro MŠ DUHA 

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA 
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, 
příspěvková organizace 713 186,00     
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001162 Kamarádi z velké dálky 
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 
1a/1955    592 952,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001163 Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. 425 082,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001164 Cesta kolem světa Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503 337 432,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001165 
Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík - jazyková škola a jesle, 
s.r.o. 

Mateřská škola Maxík - jazyková škola a 
jesle, s.r.o.   380 432,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001166 Podpora inkluze ve Victoria School 
Victoria School, s.r.o., základní škola a 
mateřská škola   834 122,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001167 Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o. Mateřská škola - Pro Family s.r.o.    893 907,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168 Multikulturní Korunovační Základní škola Praha 7, Korunovační 8 1 071 336,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001169 Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA Anglicko - česká mateřská škola YMCA   358 107,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001170 Otevřená škola 
Mateřská škola a základní škola speciální 
Diakonie ČCE Praha 4 412 770,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171 S barevnými balonky okolo světa Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119   350 452,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001172 Všichni a společně 
Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, 
Husníkova 2076   657 351,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001173 Inkluze a MŠ Jahoda Soukromá mateřská škola Jahoda   361 197,00     
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2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 
 

Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000666 

Žadatel Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o. 

Název projektu Inkluze v Smiling Baby School 

Požadovaná podpora 461 988,00     

Zdůvodnění 
Není splněna podmínka maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednu školu vzhledem k chybně uvedenému počtu žáků a nebyla 
zařazena povinná aktivita 5.2 Komunitně osvětová setkávání. 

 

Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000878 

Žadatel Diplomatický institut, z.ú. 

Název projektu Ikluze a multikulturní vzdělávání 

Požadovaná podpora  3 827 966,00     

Zdůvodnění 

Organizace Diplomatický institut, z. s. nepatří mezi oprávněné žadatele vymezené k předkládání žádostí o podporu ve 28. výzvě, protože se 
nejedná o právnickou osobu vykonávající činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., zapsanou ve školském rejstříku ke dni podání žádosti. 
V plánovaných aktivitách projektu nejsou zařazeny povinné aktivity Projektová výuka a Komunitně osvětová setkávání. Z informací 
v projektové žádosti není prokázáno, že má žadatel dostatečnou administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OP PPR. Byl zjištěn výrazný nepoměr mezi objemem prostředků, se kterým organizace 
žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období (roční obrat 7500 EUR) a celkovými způsobilými výdaji projektu.  
 

 

Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001170 

Žadatel Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 

Název projektu Otevřená škola 

Požadovaná podpora  412 770,00     

Zdůvodnění 

Plánované aktivity projektu neodpovídají vymezení podporovaných aktivit ve výzvě č. 28 k předkládání žádostí o podporu. Aktivity projektu 
jsou určeny pro žáky speciálních tříd. Ve specifickém cíli 4.2 OP PPR, který je zaměřený na podporu inkluze, jsou podporovány aktivity ve 
školách hlavního vzdělávacího proudu. Nejsou podporována žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako jsou např. děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 
sociálním znevýhodněním). 
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3) Projekty stažené žadatelem: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 
(Kč) 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000687 
Vzdělávání v Ekoškolce 
Rozárce II 

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská 
škola, z. ú. 405 569,00     

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000820 Do Evropy společně Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 629 948,00 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000826 
Inkluzivní vzdělávání  pro 
Educanet 

EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a 
základní škola Praha, s.r.o.   1 534 172,00     

 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů):  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 28. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 28 neprobíhá 
věcné hodnocení. 

5) Projekty, které nevyhověly ve věcném hodnocení:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 28. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 28 neprobíhá 
věcné hodnocení. 

6) 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 28. výzvy OP PPR. 

7) Projekty, které byly schváleny ZHMP usn. č. 37/13 na jednání dne 17. 5. 2018:  
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 
podpora 

1. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000643 Podpora inkluze v Montessori školách Andílek Montessori školy Andílek - mateřská 
škola a základní škola, o.p.s. 886 516,00 

2. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000644 Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny 
Základní škola genpor. Františka 
Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 
1139, příspěvková organizace 

1 769 146,00 

3. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 
Vršovická 

Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 
43 1 147 778,00 

4. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000646 Podpora inkluze na Základní a mateřské škole 
Radlická 

Základní škola a mateřská škola Praha 
5 - Radlice, Radlická 140/115 1 458 050,00 

5. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000647 Podpora inkluze v Mateřské škole Chytráček Mateřská škola Chytráček s.r.o. 350 363,00 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 
podpora 

6. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000648 Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a 
gastronomie Hotelu International 

Střední škola hotelnictví a gastronomie 
International, s.r.o. 558 478,00 

7. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000649 Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a 
střední odborné škole 

Pražská taneční konzervatoř a střední 
odborná škola, s.r.o. 910 499,00 

8. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000650 Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na 
Proseku Střední průmyslová škola na Proseku 1 851 158,00 

9. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651 Podpora inkluze na Sportovní základní škole a 
mateřské škole Človíček 

Sportovní základní škola a mateřská 
škola Človíček s.r.o. 917 338,00 

10. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000652 Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a 
tisku 

Střední škola mediální grafiky a tisku, 
s.r.o. 1 171 396,00 

11. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000653 Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 5 
Kurandové 

Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, 
Kurandové 669, příspěvková 
organizace 

622 936,00 

12. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000654 Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 8 
Chabařovická 

Mateřská škola, Praha 8, 
Chabařovická 2 782 282,00 

13. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000655 Podpora inkluze na Základní škole Duhovka Základní škola Duhovka, s.r.o. 773 984,00 

14. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000656 Podpora inkluze ve školce Mufánkov Mateřská škola Mufánkov, s.r.o. 333 406,00 

15. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000657 Podpora inkluze v Mateřské škole Klánovice Mateřská škola Klánovice, příspěvková 
organizace 681 366,00 

16. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000658 Inkluze v MŠ Budějovická Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o. 368 816,00 

17. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659 Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček Mateřská škola Paleček o.p.s. 368 816,00 

18. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000660 Inkluze v MŠ Střížkov Střížkov - mateřská škola, s.r.o. 346 491,00 

19. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000661 Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská 
škola a jesle s.r.o. Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o. 371 784,00 

20. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000662 Podpora inkluze na Obchodní akademii Holešovice Obchodní akademie Holešovice 1 302 242,00 

21. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000663 Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu Mateřská škola V Úvalu o.p.s. 387 296,00 

22. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665 Inkluze v MŠ Lojovická Mateřská škola Lojovická 547 416,00 

23. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000668 Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek Mateřská škola Heřmánek 326 508,00 

24. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000669 Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek Heřmánek Praha, základní škola 506 444,00 

25. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672 Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha Základní škola a mateřská škola 
Parentes Praha 815 041,00 

26. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811 Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu The English College in Prague - 
Anglické gymnázium, o.p.s. 1 194 388,00 

27. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000812 Podpora inkluze ve Foxíkově školce SmartFox Education - mateřská škola 
s.r.o. 398 472,00 

28. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000813 Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka 
Rozárka, mateřská škola, z. ú. 351 361,00 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná 
podpora 

29. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000814 Inkluze v Smiling Baby School Mateřská škola Smiling Baby School 
s.r.o. 421 210,00 

30. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000816 V Evropě se neztratíme 
 

Fakultní základní škola Pedagogické 
fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 
1744 

1 778 650,00 

31. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000817 Doma na stejné adrese Základní škola, Praha 13, Mohylová 
1963 1 031 520,00 

32. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818 Multikulturní vzdělávání v KIDS Company Mateřská škola KIDS Company Praha, 
s.r.o. 380 432,00 

33. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000819 Naše Evropa Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 
1751 789 705,00 

34. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000821 Vítej mezi námi Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 
13, Chlupova 1799 

597 432,00 

 

35. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827 Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným 
mateřským jazykem na Gymnáziu Duhovka, s.r.o. Gymnázium Duhovka s.r.o. 1 187 815,00 

36. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000840 Multikulturní vzdělávání v Maxíkově školce MŠ Maxíkova jazyková školka a jesle, 
s.r.o. 380 432,00 

37. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000845 Cesta za inspirací Základní škola, Praha 4, Mendelova 
550 343 432,00 

38. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd Mateřská škola  Akademie věd ČR 
s.r.o. 364 339,00 

39. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000847 Inkluzivní vzdělávání  pro Educanet 
EDUCAnet - gymnázium, střední 
odborná škola a základní škola Praha, 
s.r.o. 

1 534 172,00 

40. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000848 Brána porozumění Základní škola Brána jazyků s 
rozšířenou výukou matematiky 2 813 324,00 

41. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000851 GEVOLON Gymnázium Evolution, s.r.o. 1 539 370,00 

42. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000853 ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MÁJA s.r.o. 342 000,00 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/26 ze dne 14. 6. 2018 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola 
elektrotechniky, multimédií a informatiky 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000856 

Název projektu: Podpora inkluze, sociální soudržnosti a multikulturní tolerance na 
VOŠIS a SŠEMI 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 562 536,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s  odlišným mateřským jazykem  a jejich rodičů / 
zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, Vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků škol 
a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Aktuálně zařízení navštěvuje 8 takovýchto žáků. Uvedené cílové skupině bude poskytováno doučování, bude jim  
v rámci projektu k dispozici interkulturní pracovník a dále budou zapojováni do všech realizovaných akcí v rámci 
školy. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Aktuálně zařízení navštěvuje 8 takovýchto žáků. Uvedené cílové skupině bude poskytováno doučování, bude jim  
v rámci projektu k dispozici interkulturní pracovník a dále budou zapojováni do všech realizovaných akcí v rámci 
školy. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogických pracovníků je na škole zaměstnáno v přepočtu na celé úvazky celkem 35. V rámci projektu tak 
budou pedagogičtí pracovníci proškoleni, budou se moci účastnit stáží, čímž dojde ke zvyšování kvality jejich 
každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 562 536,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000857 

Název projektu: Náš společný svět 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 236 086,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem  a jejich 
rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických 
pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Jedná se o žáky 1. - 4. ročníku Gymnázia, Praha 6, Arabská 14. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Jedná se o žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří studují v Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14.  
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci projektu tak budou PP proškoleni, budou se moci účastnit stáží, čímž dojde ke zvyšování kvality jejich 
každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků středních škol se zohledněním multikulturního prostředí města. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 236 086,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000858 

Název projektu: Poznejme společně svět kolem nás  

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 549 228,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Díky komunitně osvětovým setkáním a setkáním s rodiči budou podpořeny všechny děti MŠ, které získají přehled 
o odlišnosti tradic, zvycích a mentalitě různých národů. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  za pomoci dvojjazyčného asistenta získají širší možnost dalšího vzdělávání a 
tím i zařazení do společnosti. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
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Pedagogičtí pracovníci získají všeobecný přehled díky vzdělávání a zahraničním stážím k rovnému vzdělávání 
dětí s odlišným mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 549 228,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola Orangery, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000860 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v Orangery 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 464 395,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických 
setkání a komunitně osvětových setkání. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou je především 5 dětí s odlišným mateřským jazykem  (rodič má jiné občanství než české, dítě má 
problémy s používáním českého jazyka) a dále ostatní děti v mateřské škole, na které chceme působit v oblasti 
tolerance a prevence rasismu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni personální podporou - dvojjazyčným asistentem a dále vzděláváním - 
stáží v zahraničí. Pedagogičtí pracovníci během projektu zlepší své kompetence k práci s dětmi s odlišným 
mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 464 395,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000861 

Název projektu: Barevný rok s kamarády 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 791 834,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich 
rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických 
pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Děti a rodiče naší MŠ budou mít příležitost při komunitně osvětových setkání poznat tradice a zvyky jednotlivých 
zemí svých spolužáků s odlišným mateřským jazykem . Lépe tak porozumí odlišné nátuře a chování a dokáží tak 
lépe integrovat děti s odlišným mateřským jazykem  do třídního kolektivu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  díky práci s dvojjazyčným asistentem získají individuální pedagogický přístup, 
který jim umožní rychlejší adaptaci v třídním kolektivu a rovné podmínky pro další vzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit 13 pedagogických pracovníků v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a zahraničních stáží. 
Pedagogové získají ucelenější představu o odlišnosti a zvycích různých kulturních skupin a získané poznatky jim 
umožní lépe přistupovat k výuce dětí s odlišným mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 791 834,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862 

Název projektu: Hledáme nové cesty 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 340 114,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických 
pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
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Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554 je ve třídě cca 25 žáků. Projektová výuka pro tři třídy  
v ročníku (2. nebo 3.) bude formovat cca 75 dětí ve věku 7. - 9. let. Žáci se seznámí s postuláty k inkluzi dětí  
s OMJ a s realitou jejich zapojení do běžného života školy, komunity. Vzniknou workshopy na dané téma, na 
jejichž realizaci se bude podílet třídní učitel a externím pracovníkem (ne-pedagogem). Dojde k posilování 
inkluzivních postojů žáků. Zapojení žáků do aktivity se předpokládá v rámci vzdělávání (ve vyučovacích hodinách). 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Do aktivity "čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků" se zapojí maximální počet 10 pedagogů. Ti si rozšíří 
odbornost ve školách, které mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem  a 
jejich inkluzí. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 340 114,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000863 

Název projektu: Nové inspirace 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 340 114,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických 
pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Třídní kolektivy mají cca 25 žáků ve třídě. Tři třídy 2., příp. 3. ročníku znamená 75 žáků ve věku 7. - 9. let, kteří se 
seznámí s postoji k inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem  a s jejich zapojením do běžného života školy. Ve 
spolupráci s externím pracovníkem (nepedagogem).  Třídním učitelem a žáky vzniknou workshopy na dané téma, 
při nichž bude docházet k posilování inkluzivních postojů žáků. Jejich zapojení se předpokládá v rámci vzdělávání 
ve škole. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci získají všeobecný přehled díky vzdělávání a zahraničním stážím k rovnému vzdělávání 
dětí s odlišným mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 340 114,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000867 

Název projektu: Všichni žijeme na Zemi 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 633 174,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pro děti z MŠ bude naplánován celoškolní projekt pro oblast multikultury, který bude ukončen prezentací na 
komunitně osvětovém setkávání s  rodiči. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeni individuálním přístupem školního asistenta, čímž se jim 
výrazně zlepší podmínky pro integraci do dětského kolektivu a následného vzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Díky podpoře zahraničních stáží budou mít pedagogové možnost většího přehledu o odlišnostech kultur 
sousedních zemí a to jak pro oblast vzdělávání, tak v oblasti zvyklostí a tradic. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 633 174,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22 
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Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000874 

Název projektu: Svět v naší školce 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 626 450,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pro děti bude připraven celoroční projekt pro oblast multikulturního prostředí. Lépe tak budou přijímat do kolektivu 
děti s odlišným mateřským jazykem . 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeny formou doučování ČJ a díky dvojjazyčnému školnímu 
asistentovi získají individuální přístup při vstupu do MŠ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit osm pedagogů pro rozvoj oblasti - Práce s dětským kolektivem, kde jsou zařazení žáci s 
odlišným mateřským jazykem  - 8 účastníků a - Rozvíjení osobních a sociálních, občanských kompetencí dětí - 8 
účastníků. Dále budou pedagogové podpořeni formou zahraničních stáží. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 626 450,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000876 

Název projektu: Do Evropy společně 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 965 326,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
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Získané poznatky a zkušenosti, nasbírané na zahraničních stážích, budou implementovány do běžné výuky. Díky 
porozumění odlišnosti jednotlivých kultur bude lépe probíhat socializace třídního kolektivu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeny především podpůrnou činností školního asistenta, díky 
kterému se lépe integrují do třídního kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Díky podpoře zahraničních stáží a vzdělávání budou mít pedagogové možnost většího přehledu o odlišnostech 
kultur sousedních zemí a to jak pro oblast vzdělávání, tak v oblasti zvyklostí a tradic. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 965 326,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000883 

Název projektu: Podpora multikulturního vzdělávání 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 618 106,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pro děti v MŠ bude připraven projekt na multikulturní téma. Děti pak budou lépe přijímat kamarády s odlišným 
mateřským jazykem  do svého kolektivu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  získají podporu v individuálním přístupu školního dvojjazyčného asistenta. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Budou podpořeni dva pedagogičtí pracovníci v rámci zahraničních stáží. Díky této aktivitě získají širší představy  
o tradicích odlišných kultur a zároveň budou mít možnost načerpat inspiraci v přístupu v oblasti vzdělávání. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 618 106,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000895 

Název projektu: V Drabíkovce všichni spolu 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 080 476,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Máme v plánu děti přiblížit multikulturní osvětě pomocí jednorázových projektů s tímto zaměřením. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Díky individuálnímu přístupu k dětem s odlišným mateřským jazykem, bude zajištěn rovný přís tup k dalšímu 
vzdělávání těchto dětí. Plánujeme využít aktivitu školního dvojjazyčného asistenta a doučování českého jazyka. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni zejména díky zahraničním stážím, které jim umožní bližší seznámení  
s odlišnostmi jednotlivých kultur. Lépe tak porozumí dětem s odlišným mateřským jazykem  a uplatní tak své 
poznatky pro integraci těchto dětí do školního kolektivu. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 080 476,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

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

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000948 

Název projektu: Multikulturní a projektová výuka na základní škole Wonderland 
Academy 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 429 760,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj 
pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci základní školy, kteří se budou začleněni do 
projektových aktivit. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit stávajícím počtem žáků ve 
školním roce 2017/2018 , který je celkem 76. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Základní školu navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 9 žáků s odlišným mateřským jazykem . 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci Základní školy ZŠ Jílovská představují hlavní cílovou skupinu projektu. Představují totiž 
klíčové osoby, které se budou na realizaci projektu podílet. Tuto cílovou skupinu lze vymezit stávajícím počtem 
učitelů, který je celkem 7. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 429 760,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000953 

Název projektu: Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 331 170,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pro děti budou připraveny multikulturně zaměřené projektové dny, na základě kterých získají možnost pochopit 
odlišnosti v chování jednotlivých kultur a lépe tak budou přijímat do svého kolektivu děti s odlišným mateřským 
jazykem. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořené pomocí multikulturních akcích, které budou chystat 
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společně s rodiči a budou tak mít možnost představit kulturu své země. Získají tak větší příležitost k zařazení do 
školního kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogové budou podpořeni v dalším vzdělávání formou zahraničních stáží, kde si nejen osvojí cizí jazyk, ale 
zároveň se seznámí s odlišností jednotlivých kultur vzdělávacích systémů. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 331 170,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola b fresh s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000968 

Název projektu: MŠ b fresh Praha 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 397 093,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního 
prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V mateřské školce se nachází 3 děti s odlišným mateřským jazykem. Děti s odlišným mateřským jazykem  byly 
pečlivě vybrány ředitelkou školy ve spolupráci s pedagogy na základě identifikovaných individuálních potřeb dětí s 
odlišným mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 397 093,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 
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Číslo výzvy: 28 

Žadatel: 1. ScioŠkola  Praha - základní škola, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001006 

Název projektu: ScioŠkola P11 - inkluze a multikulturní vzdělávání - 28. výzva 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 824 164,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Ve škole je nyní téměř 200 dětí (175 k 9/2017). Řada z nich má odlišný mateřský jazyk, což jim do různé míry 
komplikuje zapojení do výuky i do dění ve škole. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Ve škole je řada dětí s odlišným mateřským jazykem . Tyto děti se ve školním prostředí musí vyrovnat s jistou 
mírou jazykové bariéry, která má vliv na jejich školní úspěch a v některých případech je jim překážkou pro 
budování sociálních vazeb ve školním prostředí. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Ve škole působí cca 15 pracovníků. Jejich práci podpoří činnost dvojjazyčného asistenta ve škole v rámci aktivity 
1.1.1. Tento asistent také v rámci své činnosti může poskytnout ostatním pedagogům metodickou podporu. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 824 164,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola, Praha 4, Táborská 45 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001036 

Název projektu: ZŠ Táborská Praha 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 733 636,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
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Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Základní školu navštěvuje 479 dětí. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Základní školu navštěvuje 20 dětí s odlišným mateřským jazykem . 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Škola zaměstnává celkem 62 pedagogických pracovníků. Postavení cílové skupiny v realizaci projektu se zlepší  
v oblasti vzdělávání pedagogů, rozšíření jejich znalostí a dovedností. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 733 636,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001149 

Název projektu: Evropa v naší škole 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 650 584,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pro žáky bude vytvořen volnočasový klub, kde budou mít příležitost poznávat pomocí různých forem kulturní 
odlišnosti. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Žáci s odlišným mateřským jazykem  budou mít příležitost individuálního přístupu pomocí školních asistentů a 
zároveň jim bude umožněno doučování ČJ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogové získají možnost zahraničních stáží, na kterých nasbírají inspiraci zejména v odlišných vzdělávacích 
formách a přístupech. Snáze poté integrují žáky s odlišným mateřským jazykem  do svých třídních kolektivů. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 650 584,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001150 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v zahraničí 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 251 793,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Dětem v MŠ budou získané zkušenosti aplikovány do multikulturních témat v ŠVP. Díky těmto informacím se 
výrazně zlepší komunikace a sociální vazby s dětmi s odlišným mateřským jazykem . 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Díky těmto zkušenostem pedagogických pracovníků, nasbíraných na zahraničních stážích, bude zkvalitněno 
inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem . 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogové získají povědomí o rozmanitosti vzdělávacích systémů, odlišnosti kultur a tradic jednotlivých zemí. 
Získají možnost zdokonalit se v cizím jazyce a navázat budoucí zahraniční spolupráci. 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 251 793,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001151 

Název projektu: Ať si s námi rozumí 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 412 565,00 Kč 
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Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
S dětmi je, na základě získaných zkušeností pedagogů, plánováno zapojování multikulturních témat do školního 
vzdělávacího programu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  získají díky komunitně osvětovému setkání možnost prezentovat svou kulturu 
a lépe se tak integrují do běžného kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit pedagogické pracovníky v dalším vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a ve 
formě zahraničních stáží. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 412 565,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001152 

Název projektu: Škola pro všechny 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 961 324,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí 
základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi 
subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Projekt zaměření na posílení multikulturní výchovy reaguje na potřebu vzdělávat žáky v této oblasti v rámci našeho 
školského sys tému. Cílem je, aby děti již od útlého věku byly schopny přijmout odlišnosti, vnímaly tyto odlišnosti 
jako obohacující a byly schopny co nejlépe využít získané poznatky ke vzájemné spolupráci a komunikaci 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 961 324,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252, příspěvková organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001153 

Název projektu: Spojujeme svět 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 614 560,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogové budou své zkušenosti získané v projektu zapracovávat do tematických plánů. Díky této podpoře 
pedagogických pracovníků získají děti větší přehled v multikulturní oblasti. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  získají možnost individuálního přístupu školního asistenta, čímž se jim 
usnadní další vzdělávací možnosti. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit pedagogické pracovníky formou zahraničních stáží. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 614 560,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  
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Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001154 

Název projektu: Vítejte v české škole 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 042 124,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Žáci budou podpořeni formou projektových hodin, na kterých získají potřebné kompetence k rozvoji multikulturní 
výchovy. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Žáci s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeni formou doučování ČJ a možností spolupráce se školním 
asistentem. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni formou zahraničních stáží. Získané poznatky následně aplikují do 
projektového vyučování i své běžné praxi. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 2 042 124,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

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

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001155 

Název projektu: Otevřené dveře do Evropy 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 093 446,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Žáci školy budou podpořeni formou projektového vyučování a volnočasového klubu, kde budou mít možnost získat 
multikulturní poznání a jeho další rozvoj. 
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Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeni formou doučování českého jazyka a podpoře dvojjazyčného 
školního asistenta, který jim umožní lepší integraci do školního kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni formou zahraničních stáží. Své získané poznatky budou následně 
zapojovat do své praxe a chystaných projektů pro žáky školy. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 093 446,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Královská mateřská škola s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001156 

Název projektu: Inkluze v Královské mateřské škole 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 391 141,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora 
inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinu tvoří 34 dětí navštěvujících mateřskou školu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinu tvoří minimálně 3 žáci mateřské školy s odlišným mateřským jazykem . Cílová skupina bude podle 
potřeb vzniklých během procesu začleňování rozšiřována nebo doplňována. Vždy v ní však budou minimálně 3 
žáci, podle podmínek projektu. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 391 141,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157 

Název projektu: MŠ Lohniského 830 - multikulturní šablony 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 616 750,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj 
pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
MŠ Lohniského navštěvuje v současné době 109 dětí ve věkovém rozmezí 3 až 6 let. O děti pečuje 18 
zaměstnanců. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Tato cílová skupina je tvořena 3 dětmi ve věkovém rozmezí 3 až 6 let, jejichž rodným jazykem je jiný než český 
jazyk. 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Cílová skupina je tvořena 4 pedagogickými pracovníky MŠ Lohniského. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 616 750,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

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

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001161 

Název projektu: Multikulturní šablony pro MŠ DUHA 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 713 186,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního 
prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
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Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Do mateřské školy dochází do sedmi tříd 143 dětí ve věku od 3 do 6 - 7 let. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V naší mateřské škole se vzdělávají děti s odlišným mateřským jazykem , dosud jim byla poskytována podpora 
formou doučování češtiny či zvýšení individuální péče zajišťované asistentem pedagoga. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V mateřské škole pracuje 15 učitelek, 10 asistentů pedagoga a 2 speciální pedagogové. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 713 186,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001162 

Název projektu: Kamarádi z velké dálky 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 592 952,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Děti v MŠ budou podpořeni formou zapracovaných získaných poznatků do dalšího vzdělávání. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeni formou doučování českého jazyka a rozšířeným 
individuálním přístupem pomocí školního asistenta. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni formou zahraničních stáží, díky kterým získají přehled o odlišnosti kultur  
i vzdělávacích programů a prostředí. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 
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Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 592 952,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001163 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 425 082,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s  odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu bude přímo či nepřímo zapojeno všech 42 dětí naší školky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 6 dětí s odlišným mateřským jazykem  - všech těchto 6 dětí bude přímo podpořeno 
skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 425 082,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001164 

Název projektu: Cesta kolem světa 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 337 432,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
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Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Díky získaným zkušenostem a poznatků o odlišnosti jednotlivých kultur, získají děti širší znalosti o životě, 
tradicích a kultuře jiných národů. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Díky získaným zkušenostem a poznatků o odlišnosti jednotlivých kultur, získají děti s odlišným mateřským jazykem  
odbornější přístup v dalším vzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit pedagogy formou zahraničních stáží. Získané poznatky budou implementovány do ŠVP. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 337 432,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola Maxík - jazyková škola a jesle, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001165 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík - jazyková škola a 
jesle, s.r.o. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 380 432,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s 
odlišným mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a 
osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Mateřská škola má kapacitu 30 dětí (27 dětí k září 2017), vzhledem k tomu, že jde o jazykovou školku, jedná se 
často o děti s odlišným mateřským jazykem, které mají problémy začlenit se do kolektivu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Mateřská škola má kapacitu 30 dětí (27 dětí k září 2017), vzhledem k tomu, že jde o jazykovou školku, jedná se 
často o děti s odlišným mateřským jazykem , které mají problémy začlenit se do kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci získají podporu v osobě dvojjazyčného asistenta, dále se zlepší jejich vztahy s rodiči 
prostřednictvím setkání. Vzhledem k tomu, že MŠ je jazyková, navštěvuje ji hodně dětí s odlišným mateřským 
jazykem a pedagogové se tak musejí potýkat se specifickými požadavky na jejich činnost. 
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Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 380 432,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Victoria School, s.r.o., základní škola a mateřská škola 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001166 

Název projektu: Podpora inkluze ve Victoria School 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 834 122,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, 
komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 54 žáků v ZŠ a 24 dětí v MŠ. V rámci realizace projektu budou zapojeni děti  
a žáci v rámci projektové výuky a komunitní aktivity. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Celkově v rámci naší školky a školy evidujeme10 dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem  (MŠ 5 + ZŠ 5) - 
všechny budou podpořeny působením dvojjazyčného as istenta jak v MŠ, tak ZŠ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 14 PP. V rámci projektu celkově podpoříme 1 PP v rámci projektové 
výuky, kteří tak navýší své kompetence. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu byly vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 834 122,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 
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Žadatel: Mateřská škola - Pro Family s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001167 

Název projektu: Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 893 907,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního 
prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou jsou především dětí s odlišným mateřským jazykem  (rodič má jiné občanství než české, dítě má 
problémy s používáním českého jazyka) a dále ostatní děti v MŠ, na které chceme působit v oblasti tolerance a 
prevence rasismu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinou jsou především dětí s odlišným mateřským jazykem  (rodič má jiné občanství než české, dítě má 
problémy s používáním českého jazyka) a dále ostatní děti v MŠ, na které chceme působit v oblasti tolerance a 
prevence rasismu. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 893 907,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168 

Název projektu: Multikulturní Korunovační 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 071 336,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání  
a osobnostní rozvoj pedagogové pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílová skupina je tvořena žáky základní školy, v jejichž třídách se bude uskutečňovat třídní projekt. 
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Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Jedná se o žáky s odlišným mateřským jazykem  základní školy, kterým se bude věnovat dvojjazyčný školní 
asistent. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Cílová skupina je tvořena dvojjazyčným asistentem a pedagogy, kteří se spolu s odborníkem budou podílet na 
třídních projektech. Dále jsou zde pedagogové, kteří se zúčastní skupinového vzdělávání. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 071 336,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Anglicko - česká mateřská škola YMCA 

Právní forma žadatele: Školská právnická osoba 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001169 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 358 107,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu bude přímo či nepřímo zapojeno všech 20 dětí naší školky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 3 děti s odlišným mateřským jazykem  - všechny tyto děti přímo podpoříme skrze 
přítomnost dvojjazyčného asistenta. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 358 107,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171 

Název projektu: S barevnými balonky okolo světa 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 350 452,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s  odlišným 
mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní 
rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Získané poznatky pedagogů budou aplikovány do ŠVP a ve vzdělávání se tak zvýší povědomí dětí v multikulturní 
oblasti. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  budou podpořeni formou doučování českého jazyka. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit pedagogické pracovníky formou zahraničních stáží. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 350 452,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001172 

Název projektu: Všichni a společně 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 657 351,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s 
odlišným mateřským jazykem  a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a 
osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
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Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Získané poznatky pedagogů budou zapracovány do školního vzdělávacího programu a podpoří tím všechny děti v 
MŠ. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s odlišným mateřským jazykem  získají individuální přístup díky zapojení školního asistenta. Díky této aktivitě 
bude navázána i výrazně lepší spolupráce s rodiči těchto dětí. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni formou zahraničních stáží. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 657 351,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: Soukromá mateřská škola Jahoda 

Právní forma žadatele: Školská právnická osoba 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001173 

Název projektu: Inkluze a MŠ Jahoda 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 361 197,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj 
pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Projekt je zaměřen na podporu dětí v mateřské školce prostřednictvím navýšení pracovníků o dvojjazyčného 
asistenta a vzděláváním pedagogů formou odborné stáže. Kapacita školky je 34 dětí, pro které budujeme 
inkluzivní prostředí, kde se mohou rozvíjet vzájemné vazby napříč multikulturní společností. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Do zařízení dochází děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, 
což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do společnosti. V současnosti školku 
navštěvuje 9 těchto dětí. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V MŠ Jahoda pracují čtyři pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagog, ředitel. Jejich profesní rozvoj bude podpořen 
účastí tří pedagogů na čtyřdenní stáži ve slovenské škole v Bratislavě. Ve škole, která využívá své zkušenosti  
s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem . 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
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Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 361 197,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Důvodová zpráva k tisku Z-6465 

 

Dne 13. listopadu 2017 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2834 schválila vyhlášení 

dvacáté osmé výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 4.2 prioritní 

osy 4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR (OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 15. listopadu 2017 a její alokace činí 400 mil. 

Kč.  

 

Žádosti o podporu jsou v rámci výzvy č. 28 přijímány průběžně od 15. listopadu 2017 do 31. 

května 2018. Celkem bylo k 9. květnu 2018 přijato 86 žádostí o podporu s celkovými 

požadavky ve výši 70,20 mil. Kč. Z toho podpora 42 žádostí o podporu ve výši 35,00 mil. Kč 

byla schválena usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/13 dne 17. května 2018. 

 

 celkem 

Počet předložených žádostí o podporu k 9. 5. 
2018 

86 

Alokace pro 28. výzvu (v mil. Kč) 400 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 70,02 

Typ výzvy průběžná 

 

U průběžné výzvy platí, že se u projektů hodnotí pouze splnění určitého nastaveného 

standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví ŘO a projekty se neporovnávají mezi sebou. 

Projekty podané do výzvy č. 28 jsou administrovány v režimu tzv. zjednodušených metod 

vykazování, či tzv. jednotkových nákladů. Žádosti procházejí pouze fází kontroly přijatelnosti 

a formálních náležitostí 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. Není prováděno 

věcné hodnocení, ani nejsou zapojeny výběrové komise.  

 

U všech podaných žádostí o podporu byla ihned po podání žádostí zahájena kontrola 

přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí, 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 kontroly ex-ante (např. doložení 

všech příloh, soulad s popisem způsobilých aktivit, cílových skupin). V této fázi hodnocení 

byly vyřazeny tři žádosti o podporu. 

 

Věcné hodnocení u žádostí podporu ve výzvě č. 28 neprobíhá. Po kontrole přijatelnosti a 

formálního hodnocení žádosti o podporu postupují do fáze kontroly ex-ante.   

 

V návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá u všech 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 je zohledněn soulad s podmínkami výzvy včetně 

možných dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-
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ante kontroly jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz příloha č. 2 usnesení). 

Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu bude nezbytným předpokladem pro uzavření 

právního aktu s žadatelem.  

 

Na základě hodnocení a výběru projektů je Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučeno 

financování celkem 38 projektů v maximální výši požadované podpory 27,93 mil. Kč. 

Seznam projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny 

v příloze č. 2 usnesení. 

 

Žádosti o podporu 

Celkem 

Počet žádostí 

(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 3 4,7 

- vyřazené po kontrole věcného hodnocení NR NR 

- vyřazené v rámci kontroly ex-ante 0 0 

- staženo žadatelem 3 2,56 

- schválené ZHMP dne 17. 5. 2018 42 35,00 

- doporučené k financování 38 27,93 

- náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 

Základní souhrnné informace o projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 

hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 28. výzvě v rámci prioritní osy 4 

„Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR na svém zasedání dne 31. května 2018. 

Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu 

hl. m. Prahy schválit podporu pro žádosti podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 

2 usnesení. 

 

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 28. výzvy OP PPR 

Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1293 ze dne 5. června 2018 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-6465 

 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 4.2  

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové způsobilé 
výdaje ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 

spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

 

1. 1
. 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000856 

Podpora inkluze, sociální soudržnosti a 
multikulturní tolerance na VOŠIS a 
SŠEMI 

Vyšší odborná škola 

informačních studií a 

Střední škola 

elektrotechniky, multimédií 

a informatiky 

562 536,00 562 536,00 0% NR doporučen k 
financování 

2. 2
. 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000857 
Náš společný svět 

Gymnázium, Praha 6, 

Arabská 14 
1 236 086,00 1 236 086,00 0% NR doporučen k 

financování 

3.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000858 
Poznejme společně svět kolem nás 

Mateřská škola 4 pastelky, 

Praha 4, Sedlčanská 14 
1 549 228,00 1 549 228,00 0% NR doporučen k 

financování 

4.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000860 
Multikulturní vzdělávání v Orangery 

Mateřská škola Orangery, 

s.r.o. 
464 395,00 464 395,00 0% NR doporučen k 

financování 

5.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000861 
Barevný rok s kamarády 

Mateřská škola, Praha 4, 

Němčická 16 
791 834,00 791 834,00 0% NR doporučen k 

financování 

6.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000862 
Hledáme nové cesty 

Základní škola, Praha 4, 

Květnového vítězství 1554 
340 114,00 340 114,00 0% NR doporučen k 

financování 

7.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000863 
Nové inspirace 

Základní škola, Praha 4, 

Pošepného nám. 2022 
340 114,00 340 114,00 0% NR doporučen k 

financování 

8.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000867 
Všichni žijeme na Zemi 

Mateřská škola HAVAJ, 

Praha 13, Mezi Školami 

2482 

633 174,00 633 174,00 0% NR doporučen k 
financování 
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9.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000874 
Svět v naší školce 

Mateřská škola Alšovy 

sady, Praha 4, Na Větrově 

22 626 450,00 626 450,00 

0% NR doporučen k 
financování 

10.  

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000876 Do Evropy společně 

Mateřská škola, Praha 4, 

Mírového hnutí 1680 965 326,00 965 326,00 
0% NR doporučen k 

financování 

11.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000883 
Podpora multikulturního vzdělávání 

Mateřská škola Matěchova, 

Praha 4, Halasova 1069 618 106,00 618 106,00 
0% NR doporučen k 

financování 

12.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000895 
V Drabíkovce všichni spolu 

Mateřská škola, Praha 4,  

A. Drabíkové 536 1 080 476,00 1 080 476,00 
0% NR doporučen k 

financování 

13.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000948 
Multikulturní a projektová výuka na 
základní škole Wonderland Academy 

Základní škola Wonderland 

Academy s.r.o. 429 760,00 429 760,00 
0% NR doporučen k 

financování 

14.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000953 
Svět mezi dětmi v MŠ Voráčovská 

Mateřská škola, Praha 4, 

Voráčovská 2 331 170,00 331 170,00 
0% NR doporučen k 

financování 

15.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0000968 
MŠ b fresh Praha 

Mateřská škola b fresh 

s.r.o. 397 093,00 397 093,00 
0% NR doporučen k 

financování 

16.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001006 
ScioŠkola P11 - inkluze a multikulturní 
vzdělávání - 28. výzva 

1. ScioŠkola  Praha - 

základní škola, s.r.o. 824 164,00 824 164,00 
0% NR doporučen k 

financování 

17.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001036 
ZŠ Táborská Praha 

Základní škola, Praha 4, 

Táborská 45 1 733 636,00 1 733 636,00 
0% NR doporučen k 

financování 

18.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001149 
Evropa v naší škole 

Základní škola, Praha 10, 

Hornoměcholupská 873 1 650 584,00 1 650 584,00 
0% NR doporučen k 

financování 
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19.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001150 
Multikulturní vzdělávání v zahraničí 

Mateřská škola, Praha 10, 

Trhanovské náměstí 7 251 793,00 251 793,00 
0% NR doporučen k 

financování 

20.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001151 
Ať si s námi rozumí 

Mateřská škola, Praha 4, 

Sulanského 693 412 565,00 412 565,00 
0% NR doporučen k 

financování 

21.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001152 
Škola pro všechny 

Základní škola a mateřská 

škola K Dolům v Praze 12 961 324,00 961 324,00 
0% NR doporučen k 

financování 

22.  

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001153 Spojujeme svět 

Mateřská škola, Praha 10, 

Přetlucká 51/2252, 

příspěvková organizace 614 560,00 614 560,00 

0% NR doporučen k 
financování 

23.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001154 
Vítejte v české škole 

Základní škola, Praha 10 

Hostivař, Kozinova 1000 2 042 124,00 2 042 124,00 
0% NR doporučen k 

financování 

24.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001155 
Otevřené dveře do Evropy 

Základní škola, Praha 10, 

Olešská 18/2222, 

příspěvková organizace 1 093 446,00 1 093 446,00 

0% NR doporučen k 
financování 

25.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001156 
Inkluze v Královské mateřské škole 

Královská mateřská škola 

s.r.o. 391 141,00 391 141,00 
0% NR doporučen k 

financování 

26.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001157 
MŠ Lohniského 830 - multikulturní 
šablony 

Mateřská škola, Praha 5 - 

Barrandov, Lohniského 

830 616 750,00 616 750,00 

0% NR doporučen k 
financování 

27.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001161 
Multikulturní šablony pro MŠ DUHA 

Mateřská škola se 

speciálními třídami DUHA 

Praha 5 - Košíře, Trojdílná 

1117, příspěvková 

organizace 

713 186,00 713 186,00 0% NR doporučen k 
financování 
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28.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001162 
Kamarádi z velké dálky 

Mateřská škola, Praha 3, 

Na Vrcholu 1a/1955 592 952,00 592 952,00 
0% NR doporučen k 

financování 

29.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001163 
Podpora inkluze v Mateřské škole 
Nademlejnská 

Mateřská škola 

Nademlejnská, s.r.o. 425 082,00 425 082,00 
0% NR doporučen k 

financování 

30.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001164 
Cesta kolem světa 

Mateřská škola, Praha 4, 

Křejpského 1503 337 432,00 337 432,00 
0% NR doporučen k 

financování 

31.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001165 
Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole 
Maxík - jazyková škola a jesle, s.r.o. 

Mateřská škola Maxík - 

jazyková škola a jesle, 

s.r.o. 380 432,00 380 432,00 

0% NR doporučen k 
financování 

32.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001166 
Podpora inkluze ve Victoria School 

Victoria School, s.r.o., 

základní škola a mateřská 

škola 834 122,00 834 122,00 

0% NR doporučen k 
financování 

33.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001167 
Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ 
Pro Family s. r. o. 

Mateřská škola - Pro 

Family s.r.o. 893 907,00 893 907,00 
0% NR doporučen k 

financování 

34.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001168 
Multikulturní Korunovační 

Základní škola Praha 7, 

Korunovační 8 1 071 336,00 1 071 336,00 
0% NR doporučen k 

financování 

35.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001169 
Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA 

Anglicko - česká mateřská 

škola YMCA 358 107,00 358 107,00 
0% NR doporučen k 

financování 

36.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001171 
S barevnými balonky okolo světa 

Mateřská škola, Praha 4, 

Jažlovická 2119 
350 452,00 350 452,00 0% NR doporučen k 

financování 

37.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001172 
Všichni a společně 

Mateřská škola 

ZAHRÁDKA, Praha 13, 

Husníkova 2076 

657 351,00 657 351,00 0% NR doporučen k 
financování 
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38.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/

0001173 
Inkluze a MŠ Jahoda 

Soukromá mateřská škola 

Jahoda 
361 197,00 361 197,00 0% NR doporučen k 

financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 27 933 505,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 27 933 505,00 Kč 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 400 000 000,00 Kč 

 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 37/13  ze dne 17. 5. 2018 35 003 604,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 337 062 891,00 Kč 

 

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-6465 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1293 
ze dne 5.6.2018  

ke schválení projektů v rámci 28. 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 28. 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 27.933.505,00 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: 14.6.2018 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  uzavřít smlouvy o financování projektu s žadatelem po schválení projektů 
uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, a to za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 

Termín: 30.9.2018 

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: 30.9.2018 

3.  snížit v souvislosti s úpravami podle 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: 30.9.2018 

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-29776  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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