
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2559 
ze dne  18.10.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 8.11.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-41957  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



SML MHMP 0096106 Podpora odborného vzdělávání v Praze 3299 000 0461 -66,00

Střední průmyslová škola stavební 

Josefa Gočára,

Praha 4, Družstevní ochoz 3

0091651000388 POV aktivita č. 2 3122 091 0416 20,00

Akademie řemesel Praha - Střední 

škola technická, se sídlem: Praha 4, 

Zelený pruh 1294/52

0091651000369 POV aktivita č. 7 3123 091 0416 10,00

Střední škola umělecká a řemeslná, 

se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 

1063/1

0091651000375 POV Stipendia 3123 091 0416 36,00

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2559 ze dne 18. 10. 2021

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

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZÚčel / Název akce ORJODPAČíslo akce

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. 8: Systém podpory odborného vzdělávání a stipendijní řád motivačního a 

prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách 

zřizovaných Hlavním městem Prahou, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 1430 ze dne 

17. 6. 2014. 

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

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vyhověl doručeným žádostem o finanční příspěvek, které 

splňují stanovené podmínky programu Podpory OV a krajského akčního plánování. 

Odbor školství, mládeže sportu MHMP navrhuje navýšení neinvestičních příspěvků v celkové výši 

66 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. 

Veškeré žádosti o podporu i s detailním popisem jsou k dispozici na odboru SML MHMP. 
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