
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 37/13 

ze dne  17.5.2018 

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 
35.003.604,00 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: 22.5.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6238  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/13 ze dne 17. 5. 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 28. 2. 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     

 
 

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. 

 
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     
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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, u kterých byla podána žádost o přezkum po 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. 

7) 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. 



 
   
 
 

1 
 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/13 ze dne 17. 5. 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: Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Statutární zástupce žadatele: Hana Chramostová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000643 

Název projektu: Podpora inkluze v Montessori školách Andílek 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 886 516,00 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 48 žáků v ZŠ a 48 dětí v MŠ. V rámci realizace projektu budou zapojeni děti a 
žáci v rámci projektové výuky a komunitní aktivity. Všechny děti a jejich rodiče budou informováni o realizaci 
projektu a jeho cílech, téma inkluze a multikulturní principy jsou součástí běžného vyučování. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Celkově v rámci naší školky a školy evidujeme 21 dětí a žáků s OMJ (MŠ 10 + ZŠ 11) - všechny budou podpořeny 
působením dvojjazyčného asistenta jak v MŠ, tak ZŠ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 13 PP. V rámci projektu celkově podpoříme 1 PP v rámci projektové 
výuky, který 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: 886 516,00 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 genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 
1139, příspěvková organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Jarmila Pavlištová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000644 

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 769 146,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich 
rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 1195 žáků. V rámci realizace projektu budou zapojeni žáci v rámci projektové 
výuky, volnočasového klubu a komunitní aktivity. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 114 žáků s odlišným mateřským jazykem - všechny tyto děti budou podpořeny skrze 
přítomnost dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. Některé v rámci volnočasového klubu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 92 pedagogických pracovníků, 2 z těchto pracovníků bude zapojeno v 
rámci projektové výuky. 
 
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: 1 769 146,00 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: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Petr Vomela 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000645 

Název projektu: Podpora inkluze na Hotelové škole Praha 10 Vršovická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 147 778,00 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, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 504 žáků. Někteří žáci budou zapojeni do projektu v rámci projektové výuky a 
komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci projektu bude podpořeno 25 žáků s odlišným mateřským jazykem. Bude se jednat zejm. o žáky, kteří 
potřebují pomoc při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
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Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 58 pedagogických pracovníků. Celkově 2 za dobu realizace projektu získají 
podporu - povedou projektovou výuku v daných tématech za spolupráce s odborníkem. 
 
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: 1 147 778,00 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 Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Lumír Sokol 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000646 

Název projektu: Podpora inkluze na Základní a mateřské škole Radlická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 458 050,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich 
rodičů, 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 
V současné době má naše škola 225 žáků v ZŠ a 100 dětí v MŠ. V rámci realizace projektu budou zapojeny děti a 
žáci v rámci projektové výuky, volnočasového klubu a komunitní aktivity. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 25 žáků ZŠ a 19 dětí MŠ s odlišným mateřským jazykem - všechny tyto děti budou 
podpořeny skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. Některé v rámci volnočasového 
klubu, kurzů češtiny a doučování. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 25 učitelů na ZŠ a 9 v MŠ. V rámci projektu celkově podpoříme 15 PP 
z MŠ a ZŠ. 
 
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 1 458 050,00 Kč 
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vlastních zdrojů příjemce: 

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 Chytráček s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Yurii Demokhin, Natalia Demokhina 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000647 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Chytráček 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 350 363,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, 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 18 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 byly vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 350 363,00 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: Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Jana Dyršmídová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000648 

Název projektu: Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu 
International 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 558 478,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní 
aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 87 žáků. Někteří žáci budou zapojeni do projektu v rámci projektové výuky a 
komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci školy máme 18 žáků s odlišným mateřským jazykem. Podpořeni budou zejm. ti žáci, kteří potřebují pomoc 
při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu podpoříme 1 PP zapojeného do projektové výuky. Celkově má škola v současné době 
58 PP. 
 
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: 558 478,00 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: Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Jana Dyršmídová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000649 

Název projektu: Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné 
škole 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 910 499,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní 
aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 204 žáků (110 žáků v rámci SOŠ; 94 žáků má konzervatoř). Někteří žáci budou 
zapojeni do projektu v rámci projektové aktivity a komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na 
všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci projektu bude podpořeno 44 žáků s odlišným mateřským jazykem. Bude se jednat zejm. o žáky, kteří 
potřebují pomoc při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
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V rámci realizace projektu podpoříme 2 PP zapojené do projektové výuky. Celkově má škola v současné době 29 
PP. 
 
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: 910 499,00 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: Střední průmyslová škola na Proseku 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Jiří Bernát 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000650 

Název projektu: Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 851 158,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s  OMJ, 
projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 527 žáků. Někteří žáci budou zapojeni do projektu v rámci projektové aktivity a 
komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci projektu bude podpořeno 14 žáků s odlišným mateřským jazykem. Bude se jednat zejm. o žáky, kteří 
potřebují pomoc při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu podpoříme 1 PP zapojeného do projektové výuky. Celkově má škola v současné době 
61 PP. 
 
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: 1 851 158,00 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: Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Radim Skalický 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651 

Název projektu: Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole 
Človíček 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 917 338,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: 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 67 žáků v ZŠ a 50 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 evidujeme 12 dětí a žáků s OMJ (MŠ 7 + ZŠ 5) - všechny budou podpořeny 
působením dvojjazyčného asistenta jak v MŠ, tak ZŠ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 12 PP. V rámci projektu celkově podpoříme 1 PP ZŠ v rámci 
projektové výuky. 
 
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: 917 338,00 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: Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Jozef Dudáš, Jiří Cikán 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000652 

Název projektu: Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 171 396,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s  OMJ a 
jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 292 žáků. Někteří žáci budou zapojeni do projektu v rámci projektové aktivity a 
komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci projektu bude podpořeno 9 žáků s odlišným mateřským jazykem. Bude se jednat zejm. o žáky, kteří 
potřebují pomoc při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu podpoříme 1 PP zapojeného do projektové výuky. Celkově má škola v současné době 
17 PP. 
 
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: 1 171 396,00 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 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková 
organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Marie Nová, Gabriela Forétková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000653 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 5 Kurandové 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 622 936,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a 
jejich rodičů, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školky, 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 109 dětí naší školky. Některé děti budou 
zapojeny v rámci komunitní aktivity, všechny pak získají nepřímý prospěch z přítomnosti dvojjazyčného asistenta a 
interkulturního pracovníka - dojde totiž k celkovému zlepšení chodu školky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 13 dětí s odlišným mateřským jazykem - všechny tyto děti budou přímo podpořeny 
skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. 
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Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci naší školy v současné době působí 13 PP (9 - pedagogů, 3 - asistent pedagoga, 1 – školní asistent). 2 z 
těchto pracovníků získají podporu v rámci projektu formou vzdělávání. 
 
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: 622 936,00 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 8, Chabařovická 2 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Simona Prošková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000654 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 8 Chabařovická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 782 282,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, 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 162 dětí naší školky. Přímo pak zejména v 
rámci komunitních akcí. Nepřímá podpora bude ve formě zlepšení komunikace a chodu školky díky přítomnosti 
dvojjazyčného asistenta. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 11 dětí s odlišným mateřským jazykem - všechny tyto děti budou přímo podpořeny 
skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta. 
 
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: 782 282,00 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: Základní škola Duhovka, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Ivana Janečková, Tomáš Janeček 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000655 

Název projektu: Podpora inkluze na Základní škole Duhovka 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 773 984,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní 
aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 162 žáků. V rámci realizace projektu budou zapojeni někteří žáci v rámci 
projektové výuky a komunitní aktivity. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 48 žáků s odlišným mateřským jazykem  - všechny tyto děti budou podpořeny skrze 
přítomnost dvojjazyčného asistenta. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci realizace projektu podpoříme 1 PP zapojeného do projektové výuky. Celkově má škola v současné době 
30 PP. 
 
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: 773 984,00 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 Mufánkov, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Dita Castrillo, Václav Dvořák, Zuzana Dvořáková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000656 

Název projektu: Podpora inkluze ve školce Mufánkov 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 333 406,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s  OMJ 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 12 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 dětí budou přímo podpořeny 
skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. 
 
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: 333 406,00 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 Klánovice, příspěvková organizace 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Matěj Žák 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000657 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Klánovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 681 366,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, 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 a podpořeno všech 130 dětí naší školky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 6 dětí s odlišným mateřským jazykem - všechny tyto dětí budou přímo podpořeny 
skrze přítomnost dvojjazyčného asistenta 
 
Partneři projektu: NE 

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

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 681 366,00 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 Fun 4 kids, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Pavla Máková, Hedvika Čáslavová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000658 

Název projektu: Inkluze v MŠ Budějovická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 368 816,00 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, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinu tvoří 30 dětí navštěvujících mateřskou školu. Její strukturu tvoří jak děti s  rodným českým 
jazykem, tak i děti s odlišným mateřským jazykem, na které je projekt především zaměřen. U dětí s OMJ bude 
účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do většinového kolektivu. Zájem dětí o 
začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato potřeba rychleji a kvalitněji 
uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, který se jim bude 
věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ a většinovým kolektivem. 
Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s OMJ do kolektivu a dojde 
k multikulturnímu propojení dětí, pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinu tvoří minimálně 3 žáci mateřské školy s OMJ. Cílová skupina bude podle potřeb vzniklých během 
procesu začleňování rozšiřována nebo doplňována. Vždy v ní však budou minimálně 3 žáci, podle podmínek 
projektu. U dětí s OMJ bude účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do 
většinového kolektivu. Zájem dětí o začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato 
potřeba rychleji a kvalitněji uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného 
asistenta, který se jim bude věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ 
a většinovým kolektivem. Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s 
OMJ do kolektivu. Dojde k multikulturnímu propojení dětí a pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
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: 368 816,00 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 Paleček o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Statutární zástupce žadatele: Jana Lišková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 368 816,00 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.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše školka 23 dětí. Všechny budou zapojeny v rámci komunitní aktivity, stejně tak jejich 
rodiče, kteří budou participovat při odborných setkáních. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 3 děti s OMJ, i vzhledem k lokalitě naší školky však i do budoucna očekáváme trvalý 
nárůst dětí s OMJ v naší školce. Do projektu budou zapojeny všechny skrze podporu 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: 368 816,00 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: Střížkov - mateřská škola, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Pavla Máková, Hedvika Čáslavová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000660 

Název projektu: Inkluze v MŠ Střížkov 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 346 491,00 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.  
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Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinu tvoří 18 dětí navštěvujících mateřskou školu. Její strukturu tvoří jak děti s  rodným českým 
jazykem, tak i děti s odlišným mateřským jazykem, na které je projekt především zaměřen. U dětí s OMJ bude 
účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do většinového kolektivu. Zájem dětí o 
začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato potřeba rychleji a kvalitněji 
uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, který se jim bude 
věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ a většinovým kolektivem. 
Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s OMJ do kolektivu a dojde 
k multikulturnímu propojení dětí, pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinu tvoří minimálně 3 žáci mateřské školy s OMJ. Cílová skupina bude podle potřeb vzniklých během 
procesu začleňování rozšiřována nebo doplňována. Vždy v ní však budou minimálně 3 žáci, podle podmínek 
projektu. U dětí s OMJ bude účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do 
většinového kolektivu. Zájem dětí o začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato 
potřeba rychleji a kvalitněji uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného 
asistenta, který se jim bude věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ 
a většinovým kolektivem. Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s 
OMJ do kolektivu. Dojde k multikulturnímu propojení dětí a pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
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: 346 491,00 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: Opalinka mateřská škola a jesle s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Oldřich Rutar, Daniela Francová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000661 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 371 784,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školky OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného 
asistenta pro děti s OMJ, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školky zaměřený na 
interkulturní komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
  
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s OMJ představují k dnešnímu dni cca 1/4 dětí navštěvujících zařízení žadatele (na pobočkách Praha 3 a 
Praha 10 - Uhříněves). Cílem projektu je tak usnadnění inkluze a multikulturní společnosti v rámci školky pro děti s 
OMJ, a to prostřednictvím konání odborně zaměřených setkání s rodiči/zákonnými zástupci a širokou veřejností a 
komunitou. Součástí pozitivního vlivu na cílovou skupinu je také zajištění odborného vzdělávání pedagogů v rámci 
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multikulturních seminářů DVPP a zřízení pozice dvojjazyčného asistenta, který bude dětem  usnadňovat 
komunikaci s pedagogy, dětmi a naopak. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci působící v rámci školky, tj. pracovníci umístění na pobočce Praha 3 
a pobočce Praha 10 - Uhříněves. Tito budou podpořeni v rozsahu min. 3 zajištěním vzdělávání a osobnostním 
rozvojem v rámci DVPP tak, aby došlo k usnadnění a ke zkvalitnění spolupráce s multikulturními rodinami a 
zejména s dětmi s OMJ. Výstupem pro žadatele je aktivní zapojení takto proškolených pedagogických pracovníků 
do setkávání s dětmi, zák. zástupci, a to jak prostřednictvím odborných setkání tak i v rámci komunitně osvětových 
setkáván. 
 
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: 371 784,00 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: Obchodní akademie Holešovice 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Milena Remešová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000662 

Název projektu: Podpora inkluze na Obchodní akademii Holešovice 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 302 242,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / 
zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
  
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Celkově máme 362 žáků, v rámci realizace projektu budou někteří zapojeni v rámci projektové výuky, někteří v 
rámci komunitní aktivity. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době registrujeme 11 žáků s OMJ, všichni budou podpořeni přítomností interkulturního pracovníka. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Žadatel uvede základní informace o zvolené cílové skupině projektu. S ohledem na zaměření projektu popíše 
velikost, strukturu a potřeby cílové skupiny. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Podmínky realizace projektu byly vypořádány v rámci kontroly ex ante. 
 



 
   
 
 

16 
 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 1 302 242,00 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 V Úvalu o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Statutární zástupce žadatele: Daniela Snítilová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000663 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 387 296,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
  
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době naši školku navštěvuje 30 dětí, tyto děti a jejich rodiče budou do projektu zapojeni v rámci 
komunitní aktivity a rodiče pak zejména v rámci odborných tematických setkání. Pozitivní dopad na všechny děti 
vnímáme v personální podpoře zapojením dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 8 dětí s OMJ - jedná se zejm. o děti z bilingvních rodin. Všechny tyto děti budou v 
rámci projektu podpořeny činností dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka – ten podpoří i jejich rodiče 
sekundárně. 
 
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: 387 296,00 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 Lojovická 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Ivana Sýkorová 
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Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665 

Název projektu: Inkluze v MŠ Lojovická 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 547 416,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ 
a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
  
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinu tvoří 84 dětí navštěvujících mateřskou školu. Její strukturu tvoří jak děti s rodným českým 
jazykem, tak i děti s odlišným mateřským jazykem, na které je projekt především zaměřen. U dětí s OMJ bude 
účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do většinového kolektivu. Zájem dětí o 
začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato potřeba rychleji a kvalitněji 
uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, který se jim bude 
věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ a většinovým kolektivem. 
Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s OMJ do kolektivu a dojde 
k multikulturnímu propojení dětí, pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinu tvoří minimálně 3 žáci mateřské školy s OMJ. Cílová skupina bude podle potřeb vzniklých během 
procesu začleňování rozšiřována nebo doplňována. Vždy v ní však budou m inimálně 3 žáci, podle podmínek 
projektu. U dětí s OMJ bude účastí na projektu uspokojena potřeba rychlejšího a kvalitnějšího začlenění do 
většinového kolektivu. Zájem dětí o začlenění do kolektivu je jejich přirozenou potřebou a díky projektu bude tato 
potřeba rychleji a kvalitněji uspokojena. Cílová skupina bude do projektu zapojena prostřednictvím dvojjazyčného 
asistenta, který se jim bude věnovat po celou dobu trvání projektu a zprostředkovávat interakci mezi dětmi s OMJ 
a většinovým kolektivem. Díky účasti dětí se zlepší klima v mateřské škole a urychlí a zkvalitní se zapojení dětí s 
OMJ do kolektivu. Dojde k multikulturnímu propojení dětí a pochopení jednotlivých kulturních rozdílů. 
 
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: 547 416,00 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 Heřmánek 

Právní forma žadatele: Školská právnická osoba 

Statutární zástupce žadatele: Renata Sychrová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000668 

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 326 508,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
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rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  

Cílové skupiny:  
  
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době máme v MŠ 9 dětí - všechny budou podpořeny v rámci komunitních akcí, jejich rodiče v rámci 
odborných setkání. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Momentálně evidujeme 3 děti s OMJ - jedná se o cizince nebo děti z bilingvních rodin. Podpořeny budou zejména 
působením dvojjazyčného asistenta a interkulturního pracovníka. 
 
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: 326 508,00 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: Heřmánek Praha, základní škola 

Právní forma žadatele: Školská právnická osoba 

Statutární zástupce žadatele: Miroslava Adamcová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000669 

Název projektu: Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 506 444,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

  
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době máme 69 žáků. Někteří žáci budou zapojeni v rámci projektové výuky, volnočasového klubu a 
komunitní aktivity. Pozitivní dopad předpokládáme na všechny skrze navýšení inkluzivního a multikulturního 
charakteru školy. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 16 žáků s odlišným mateřským jazykem - většinou se jedná o cizince nebo děti z 
bilingvních rodin. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V současné době máme 12 PP, 3 z nich se zapojí v rámci projektové výuky a získají tak podporu. Pracovníci si 
navýší kompetence v oblasti vedení projektové výuky v daných tématech.  
 
Partneři projektu: NE 
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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: 506 444,00 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 Parentes Praha 

Právní forma žadatele: Školská právnická osoba 

Statutární zástupce žadatele: Veronika Rybníčková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672 

Název projektu: Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 815 041,00 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, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou jsou děti a žáci Základní školy a mateřské školy Parentes Praha. Mateřská škola má v tuto chvíli 
23 dětí a škola 49 žáků. Potřeby cílové skupiny vycházejí z každodenní práce s dětmi. Potřeby jsou zejména v 
oblasti zvýšení komunikačních, environmentálních a sociálních kompetencí. Potřeby byly identifikovány pro určení 
aktivit projektu zvlášť mezi žáky základní školy a mezi dětmi v mateřské škole. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílovou skupinou jsou děti a žáci Základní školy a mateřské školy Parentes Praha. Mateřská škola má v tuto chvíli 
23 dětí a škola 49 žáků. Ve školce jsou 3 děti s OMJ a ve škole 8 dětí s OMJ. Děti se setkávají s problémy při 
osvojování si některých slov, porozumění mluvenému projevu a textu. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Základní škola a mateřská škola Parentes Praha má v současné době 10 pedagogických pracovníků/c. Jedná se o 
poměrně mladý kolektiv. Stále častěji se učitelky ZŠ a MŠ setkávají se žáky s OMJ, kde narážejí na hranice své 
odborné způsobilosti. Proto byla jako potřeba této cílové skupiny identifikována nutnost zlepšení kvalifikace v 
oblasti práce s dětmi/žáky s OMJ. 
 
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: 815 041,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 
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Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 

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

Číslo výzvy: 28 

Žadatel: The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. 

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost 

Statutární zástupce žadatele: Nigel Brown 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811 

Název projektu: Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 194 388,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

  
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů / zákonných zástupců ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.  
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 300 žáků. Někteří žáci budou zapojeni do projektu v rámci projektové výuky a 
komunitní aktivity. Nepřímo projekt bude mít pozitivní dopad na všechny žáky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V rámci projektu bude podpořeno 32 žáků s odlišným mateřským jazykem. Bude se jednat zejm. o žáky, kteří 
potřebují pomoc při překonávání jazykové a kulturní bariéry. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V současné době má naše škola 42 pedagogických pracovníků. Celkově 1 za dobu realizace projektu získá 
podporu - povede projektovou výuku v daných tématech za spolupráce s odborníkem. 
 
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: 1 194 388,00 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: SmartFox Education - mateřská škola s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Pavel Staňek, Linda Sladká 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000812 

Název projektu: Podpora inkluze ve Foxíkově školce 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 398 472,00 Kč 
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Stručný obsah projektu: 

  
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, 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 33 dětí naší školky. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V současné době evidujeme 10 dětí s odlišným mateřským jazykem - všech těchto 10 dětí bude přímo podpořeno 
skrze přítomnost interkulturního pracovníka, vč. jejich rodičů. 
 
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: 398 472,00 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: Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. 

Právní forma žadatele: Ústav 

Statutární zástupce žadatele: Lucie Sovová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000813 

Název projektu: Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 351 361,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

  
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ 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 
Projekt je cílen i na ostatní děti v mateřské škole. Vytváření proinkluzivního, otevřeného demokratického prostředí, 
ve kterém dobře funguje komunikace s rodiči a neformální vzdělávání (podporované komunitními akcemi), bude 
mít pozitivní dopad nejen na děti s OMJ, ale na všechny děti ve školce. Jedná se o děti v předškolním věku, 
českých děti včetně dětí s OMJ. Zlepšení pro cílovou skupinu nastane skrze vzdělávání pedagogů, kteří budou 
lépe zvládat práci s různorodou skupinou, skrze dvojjazyčného asistenta (možnost individuálního přístupu i pro 
ostatní děti než děti s OMJ - pedagog nebude nadměrně zatížen prací s dítětem, které integruje a je náročné na 
čas, tento čas bude moci věnovat ostatním dětem). Vazba na Prahu: děti chodí do školek v Praze, jejich rodiče v 
Praze žijí i pracují. Potřeby cílové skupiny: respektující přístup, dobré vztahy ve skupině, adekvátní pozornost 
dospělých a jejich kompetentnost při řešení různých situací. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
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Děti s OMJ: obvykle zahraniční pracovníci, kteří se přestěhují do Prahy a hledají možnost integrace dítěte do 
českého kolektivu. Většina dětí s OMJ zde žije dlouhodobě, usadili se zde a rodiče mají zájem o to, aby se jejich 
děti naučili česky, měli české kamarády a začlenili se do českého prostředí. Jsme soukromá školka, naši klientelu 
obvykle tvoří střední a vyšší střední třída, s dětmi se sociálně slabých rodin, s  dětmi migrantů se u nás prakticky 
nesetkáváme. Skupina dětí s OMJ je momentálně tvořena třemi dětmi. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Cílovou skupinou je 5pedagogů Ekoškolky Rozárky. Sídlíme ve dvou lokalitách, P5 a P-Troja. Vzdělávací potřeby 
pedagogických pracovníků jsou zjišťovány hospitacemi, rozborem, hodnocením s pomocí sady zpětnovazebních 
kritérií, která napomáhají identifikovat silné a slabé stránky. Děti s OMJ ve školce máme, a ze strany pedagogů je 
poptávka v této oblasti získat zkušenosti. 
 
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: 351 361,00 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 Smiling Baby School s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Nataliya Gardner 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000814 

Název projektu: Inkluze v Smiling Baby School 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 421 210,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

  
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / 
zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity 
a podpora inkluzivního prostředí škol.  
 
Cílové skupiny:  
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogická pracovnice - asistentka se znalostí ruského, anglického a českého jazyka, znalost ověřena 
zkouškami. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Další podpořenou skupinou jsou děti - žáci mateřské školy Smiling baby school, kteří školku navštěvují, výuka, ale 
pomoc při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit. Může také poskytnout metodickou podporu 
učitelům.  Školku navštěvuje momentálně 50 dětí, předpoklad je po rok 2018 55 dětí, ve školce je 5 tříd, v každé 
třídě jsou 2 pedagogové. Do této cílové skupiny řadíme děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce 
a sociokulturním znevýhodněním, což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do 
společnosti.  
 
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: 421 210,00 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: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, 
Trávníčkova 1744 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: František Hanzal 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000816 

Název projektu: V Evropě se neztratíme 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 778 650,00 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 
Plánujeme podpořit všechny žáky naší školy v rámci chystané projektové výuky. Předpokládaným  posunem bude 
zlepšení sociálních vazeb v kolektivu., lepší porozumění odlišností různých národnostních kultur. Rozvoj 
komunikačních, prezenčních a kooperačních dovedností. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Žáci základních škol s odlišným mateřským jazykem. V ZŠ máme přibližně 30 dětí s OMJ. Žáci budou podpořeni 
doučováním českého jazyka a volnočasovým klubem. Předpokladem je zlepšení komunikační dovednosti žáků s 
OMJ. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
V rámci projektu bude podpořeno 21 pedagogických pracovníků. Pracovníci projdou vzděláváním DVPP pro oblast 
osobnostně sociálního rozvoje. Budou zapojeni do projektového vyučování a výstupem bude lepší metodická a 
didaktická průprava v multikulturní oblasti. 
 
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: 1 778 650,00 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: Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Martina Štychová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000817 

Název projektu: Doma na stejné adrese 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 031 520,00 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 
Budou podpořeni žáci celé naší organizace v rámci projektového vyučování. Předpokládáme zlepšení vztahů v 
kolektivu třídy, lepší integraci žáků s OMJ. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Budou podpořeni všichni žáci s OMJ. Předpokládáme lepší integraci těchto žáků a zlepšení jazykových dovedností 
v českém jazyce. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Je plánováno podpořit všechny pedagogické pracovníky naší organizace. Pedagogové budou zapojeni do 
projektového vyučování. Předpokladem je zlepšení v problematice multikulturní výchovy. 
 
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: 1 031 520,00 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 KIDS Company Praha, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Markéta Frank 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v KIDS Company 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 380 432,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
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Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s  OMJ 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 
V naší MŠ mluví téměř všechny děti i jiným jazykem než česky. Kromě českého a německého jazyky mluví naše 
děti ještě dalšími 11 jazyky. Jazyková úroveň dětí je ale ve všech jazycích na různé úrovni. V září 2017 jsme 
evidovali 28 žáků, nyní máme již 32 žáků. Rodiče žáků mají velký zájem na to, aby si děti osvojily češtinu na 
perfektní úrovni. 
 
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: 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: Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Irena Pechočová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000819 

Název projektu: Naše Evropa 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 789 705,00 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 pedag. pracovníků 
škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Děti mateřské školy budou podpořeni díky podpoře pedagogů, kteří získají širší rozhled v oblasti odlišných 
kulturních prostředí a budou tak lépe působit na pozitivní vazby v rámci třídního kolektivu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s OMJ budou podpořeny zejména možností doučování českého jazyka. Tím získají možnost rychlejší 
integrace a rovnocenného vzdělávání. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Bude podpořeno minimálně 8 pedagogů mateřské školy a to díky zahraničním stážím a multikulturnímu setkávání. 
 
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: 789 705,00 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 ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Jarmila Kopalová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000821 

Název projektu: Vítej mezi námi 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 597 432,00 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 pedag. pracovníků 
škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Děti z mateřské školy získají příležitost rozpoznat zvyky a tradice odlišných kultur. Budou podpořeni v oblasti 
integrace a posílení sociálních vazeb. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Děti s OMJ budou mít zvýšenou příležitost naučit se lépe český jazyk a tím se začlenit do kolektivu. Zároveň se jim 
díky této aktivitě zvýší možnost rovnocenného vzdělávání v ČR. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogové budou mít příležitost poznat odlišné kulturní zvyklosti, získají možnost bližší komunikace s rodiči dětí 
OMJ a naučí se připravovat projekty s podobným zaměřením. 
 
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: 597 432,00 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: Gymnázium Duhovka s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Tomáš Janeček, Petr Hopfinger 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem 
na Gymnáziu Duhovka, s.r.o. 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 187 815,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Do této CS jsou zahrnuti žáci osmiletého Gymnázia Duhovka s.r.o. (území hl. města Prahy), kteří budou zapojení 
do společných aktivit jako spolužáci dětí s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu budou zapojeni do 
aktivit zaměřených na posílení inkluze v multikulturní společnosti a začleňování žáků s OMJ do života školy. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
V době podání žádosti eviduje škola 14 žáků s cizím státním občanstvím a cca stejný počet žáků s  OMJ 
spadajících do dalších skupin, tj. žáci s OMJ tvoří cca 10% všech žáků školy. Společným dorozumívacím  jazykem 
se tak stává angličtina. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Do této CS řadíme pedagogické pracovníky (PP) osmiletého Gymnázia Duhovka s.r.o., kteří pracují se žáky s 
OMJ v rámci inkluze těchto žáků do výuky a zapojení jejich rodin do života školy. Jedná se o učitele českého 
jazyka a literatury, o učitele všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných v češtině, o třídní učitele a další 
pedagogické pracovníky dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
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: 1 187 815,00 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: MŠ Maxíkova jazyková školka a jesle, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Pavel Tuleškov 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000840 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v Maxíkově školce 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 380 432,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů / zákonných zástupců ve školách, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených 
tematických setkání a komunitně osvětových setkání. 
 
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 OMJ, 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 OMJ, které mají problémy začlenit se do kolektivu. Projekt ale cílí i na ostatní děti, které vede k 
toleranci a zlepšuje jejich porozumění multikulturní společnosti. 
 
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 OMJ a pedagogové se 
tak musejí potýkat se specifickými požadavky na jejich činnost. 
 
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: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním  samosprávným celkem 

Statutární zástupce žadatele: Martina Thumsová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000845 

Název projektu: Cesta za inspirací 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 343 432,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: 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. Šest tříd znamená 150 žáků ve věku 7. - 9. let, kteří se seznámí se 
základními postoji k inkluzi děti s OMJ a s jejich zapojením do běžného života školy. Ve spolupráci s externím 
pracovníkem (nepedagogem), třídním učitelem a žáky vzniknou workshopy na dané téma. Při nich bude docházet 
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k posilování inkluzivních postojů žáků. Jejich zapojení se předpokládá v rámci vzdělávání (při vyučovacích 
hodinách). 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Maximálně 10 pedagogických pracovníků si rozšíří odbornost ve školách, které inkludují děti s OMJ. Ve škole je 
cca 45 žáků s OMJ. 
 
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: 343 432,00 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 Akademie věd ČR s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Martin Navrátil 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 

Název projektu: Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 364 339,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů / zákonných zástupců ve školách, a to formou podpory školního asistenta, vzdělávání pedagogických 
pracovníků, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
V MŠ je aktuálně 30 dětí (stav únor 2018), z nichž 6 spadá do cílové skupiny dětí s OMJ (minimálně 1 rodič má 
jiné státní občanství a v domácnosti dominuje jiný jazyk než český), v jednom případě na dítě doma česky nikdo 
nemluví, tedy má největší problém se ve školce domluvit a nerozumí, co se po něm  chce, nezapojuje se do 
kolektivu, ostatní děti mají rovněž problémy se zapojením. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
Pedagogičtí pracovníci se zúčastní stáží v zahraničí, kde se budou inspirovat v přístupech k dětem z 
různých menšin a v práci v multikulturním prostředí. 
 
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: 364 339,00 Kč 
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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: EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola 
Praha, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Veronika Mallatová Bartošová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000847 

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání pro Educanet 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 534 172,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů 
(zákonných zástupců) ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol 
Cílová skupina je tvořena převážně nezletilými osobami s minimálním vlastním příjmem a dosaženým  základním 
vzděláním. Skupina je charakterizována nízkým sociálním statutem a do 18 let věku omezenou způsobilostí k 
právním úkonům. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Do této cílové skupiny řadíme děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním  
znevýhodněním, což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do společnosti. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
 
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: 1 534 172,00 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 Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  

Statutární zástupce žadatele: Petr Tlustý 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000848 

Název projektu: Brána porozumění 
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Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 2 813 324,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů přímo ve škole, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, 
komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Celkový počet žáků školy (platný k 09/2017) je 839. Z toho je celkem 65 žáků cizinců - 12 ze zemí EU, 53 ze zemí 
mimo EU. V současné době je počet žáků s OMJ na škole (případně počet žáků s OMJ, pro které je podpora 
plánována): 27 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
 
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: 2 813 324,00 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: Gymnázium Evolution, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Růžena Preissová, Jiří Němeček 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000851 

Název projektu: GEVOLON 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 1 539 370,00 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 
Gymnázium Evolution s.r.o. má 495 žáků (studentů). Jedná se o celkový počet studentů, který je tvořen studenty 
zapsanými do studia 4. letého, 6. letého nebo 8. letého studijního programu. 
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Jedná se o kategorii žáků s OMJ. Žák, student zapsanými do studia 4. letého, 6. letého nebo 8. letého studijního 
programu GEVO, je zařazen do kategorie na základě rozhodnutí ředitele školy, které učiní formou čestného 
prohlášení dle pravidel programu OP PPR. 
 
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol 
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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: 1 539 370,00 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 MÁJA s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným 

Statutární zástupce žadatele: Markéta Křivková 

Registrační číslo:  CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000853 

Název projektu: ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 342 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s  OMJ a jejich 
rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě 
za podpory, Dvojjazyčného asistenta" a „Intenzivních kurzů ČJ pro děti s OMJ". 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem 
Cílová skupina dětí s OMJ je v Soukromé mateřské škole MÁJA s celkovou kapacitou 15 dětí více než 50%. To 
znamená, že minimálně 8 dětí bude zapojeno do projektu. Tato skupina se skládá z děvčat a chlapců, různých 
národností i různého věku (2-6let). Zapojování členů cílové skupiny do projektu bude přizpůsobeno individualitě 
každého člena cílové skupiny. Dvojjazyčný asistent se bude věnovat každý den v průběhu dopoledního vyučování 
a při volné hře všem těmto dětem. Dále se v rámci intenzivních kurzů ČJ jako druhého jazyka budou děti 
intenzivně učit českému jazyku a tím postupně odbourávat komunikační překážky s pedagogem i vrstevníky. 
Rodičům dětí s OMJ bude projekt předem představen a budou vysvětleny cíle tohoto 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: 342 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Důvodová zpráva k tisku Z-6238 
 
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 28. únoru 2018 přijato 46 žádostí o podporu s celkovými 
požadavky ve výši 38,04 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 28. 2. 
2018 46 

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

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 38,04 
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 
byla vyřazena jedna žádost 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-
ante kontroly jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz příloha č. 2 usnesení). 
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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 42 projektů v maximální výši požadované podpory 35,00 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 1 0,46 
- vyřazené po kontrole věcného hodnocení NR NR 
- vyřazené v rámci kontroly ex-ante 0 0 
- staženo žadatelem 3 2,57 
- doporučené k financování 42 35,00 
- 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 12. dubna 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. 830 ze dne 17. 4. 2018 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-6239 

 

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. 
 

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         886 516,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 769 146,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 147 778,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 458 050,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         350 363,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         558 478,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         910 499,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 851 158,00     0% NR doporučen k 
financování 
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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 
 

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         917 338,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 171 396,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         622 936,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         782 282,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         773 984,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        333 406,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        681 366,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        368 816,00     0% NR doporučen k 
financování 

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       368 816,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        346 491,00     0% NR doporučen k 
financování 
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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        371 784,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     1 302 242,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         387 296,00     0% NR doporučen k 
financování 

22.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/
0000665 Inkluze v MŠ Lojovická Mateřská škola Lojovická     547 416,00         547 416,00     0% NR doporučen k 

financování 

23.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/
0000668 

Podpora inkluze v Mateřské škole 
Heřmánek 

Mateřská škola Heřmánek     326 508,00         326 508,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         506 444,00     0% NR doporučen k 
financování 

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         815 041,00     0% NR doporučen k 
financování 

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       1 194 388,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     398 472,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     351 361,00     0% NR doporučen k 
financování 
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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. 

421 210,00 421 210,00 0% NR doporučen k 
financování 

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 1 778 650,00 0% NR doporučen k 
financování 

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 1 031 520,00 0% NR doporučen k 
financování 

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. 

380 432,00 380 432,00 0% NR doporučen k 
financování 

33.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/
0000819 Naše Evropa 

Mateřská škola, Praha 4, V 
Benátkách 1751 

 789 705,00      789 705,00     0% NR doporučen k 
financování 

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     

 

597 432,00     

 
0% NR doporučen k 

financování 

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 1 187 815,00 0% NR doporučen k 
financování 

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        380 432,00     0% NR doporučen k 
financování 

37.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/
0000845 Cesta za inspirací 

Základní škola, Praha 4, 
Mendelova 550 

   343 432,00        343 432,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        364 339,00     0% NR doporučen k 
financování 
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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        1 534 172,00     0% NR doporučen k 
financování 

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        2 813 324,00     0% NR doporučen k 
financování 

41.  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/
0000851 GEVOLON 

Gymnázium Evolution, 
s.r.o. 

   1 539 370,00        1 539 370,00     0% NR doporučen k 
financování 

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       342 000,00     0% NR doporučen k 

financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 35 003 604,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 35 003 604,00 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 400 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 364 996 396,00 Kč 

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-6238 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 830 

ze dne 17. 4. 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 hodnocení a 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 35 003 604,00 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: 26.4.2018 



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: 31.8.2018 
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: 31.8.2018 

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: 31.8.2018 

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-29155  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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