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Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
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1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2021 
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SML MHMP 0096106 Podpora odborného vzdělávání v Praze 3299 000 0461 -908,90

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 10, V 

Úžlabině 320

0091651000384 Podpora OV, aktivita č. 7 3122 091 0416 23,60

Střední odborné učiliště kadeřnické, 

Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
0091651000374

Podpora OV, Pořízení cvičných hlav a 

příslušenství
3123 091 0416 320,00

Střední odborné učiliště kadeřnické, 

Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
0091651000374 Podpora OV, Kadeřnické worshopy 3123 091 0416 432,80

Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

0091651000244
Zajištění funkce členů minitýmů pro intervence 

iKAP II
3123 091 0416 68,00

Dům dětí a mládeže hlavního města 

Prahy, se sídlem: Praha 8, Karlínské 

náměstí 7

0091651000212
Zajištění funkce členů minitýmů pro intervence 

iKAP II
3233 091 0416 62,00

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, 

se sídlem: Praha 3, Na Balkáně 

2866/17a

0091651000149 Aktivity DofE 3233 091 0416 2,50

C e l k e m 0,00

ODPAČíslo akce Účel / Název akce

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1594 ze dne 21. 6. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

1



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1159 ze dne 22. 5. 2018, kterým byl schválen 
program podpory odborného školství – dokument „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního 
města Prahy v letech 2018 – 2022 – PODPORA OV“ (dále jen „Podpora OV“), byly doručeny odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP žádosti středních odborných škol o finanční příspěvek na realizaci 
jednotlivých aktivit Podpory OV, vyjmenovaných ve výše uvedeném schváleném dokumentu. 

Konkrétně budou na středních odborných školách podpořeny aktivity: 

- Aktivita č. 2: Semináře, workshopy a exkurze – zkvalitnění výuky žáků středních škol 
prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. 

- Aktivita č. 7: Podpora vzdělávání pedagogů, učitelů odborného výcviku a učitelů odborných 
předmětů – krátkodobá vzdělávací aktivita, která prostřednictvím individuálně vybraných 
vzdělávacích programů umožní aktualizovat znalost výrobního prostředí firem, seznámit se s 
novými technologiemi a materiály, získat přístup a motivaci k dalšímu odbornému vzdělávání. 

- Aktivita č. 6: Pořízení technického vybavení – konkrétně pořízení cvičných hlav pro Střední 
odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, které v době distanční výuky 
(během pandemie onemocnění COVID-19) muselo využít pro žáky veškerých cvičných 
prostředků z důvodu nemožnosti realizovat reálnou praxi na cvičných pracovištích. 

Dvěma příspěvkovým organizacím HMP jsou poskytovány finanční prostředky na zajištění členů 
minitýmů pro povinné a nepovinné intervence nutné pro krajské akční plánování – konkrétně 
implementační projekt KAP, který je připravován hl. m. Prahou v návaznosti na usnesení Rady hl. města 
Prahy č. 1471 ze dne 13. 7. 2020, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 282 ze dne 15. 2. 2021. 

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita žádá o příspěvek na podporu programu DofE - Příspěvek je žádán 
na základě uzavřeného Memoranda o vzájemné spolupráci při podpoře volnočasových aktivit a pomoci 
získání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí mezi Hlavním městem Prahou a The Duke 
of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. (dále jen „Program DofE“) - a to 
na základě usnesení Rady HMP č. 2191 ze dne 14. 10. 2019. 

Vše přehledně uvádí příloha č. 1 k usnesení Rady HMP. 

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vyhověl doručeným žádostem o finanční příspěvek, které 
splňují podmínky programu Podpory OV a programu DofE. 

Odbor školství, mládeže sportu MHMP navrhuje navýšení neinvestičních příspěvků v celkové výši 
908,9 tis. Kč pro realizaci vybraných aktivit Podpory OV na vrub běžných výdajů odboru SML MHMP 
z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, ORG 0096106 – Podpora odborného vzdělávání v Praze. 

Součet všech neinvestičních příspěvků činí 908,9 tis. Kč. 
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