Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1672
ze dne 28.6.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 04 - Školství, mládež
a sport v roce 2021 (výročí škol)
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 15.7.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
R-40412
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1672 ze dne 28. 6. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP

II. Úprava rozpočtu výdajů
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

SML MHMP

Číslo akce

0096101

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
0091651000292

Účel / Název akce
Školské akce, semináře,
konference
210 let od zahájení výuky, 10 let od
zahájení provozu koncertního a
divadelního sálu

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

3299

000

0461

-539,00

3126

091

0416

100,00

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1,
Křížovnická 7

0091651000401

75. výročí školy

3126

091

0416

50,00

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha
1, Josefská 4

0091651000336

125. výročí školy

3114

091

0416

20,00

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2,
Ječná 30

0091651000385

200. výročí školy

3122

091

0416

39,00

100. výročí školy

3122

091

0416

80,00

30. výročí školy

3114

091

0416

15,00

60. výročí školy

3231

091

0416

25,00

65. výročí školy

3124

091

0416

15,00

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 0091651000412
1
Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem
0091651000396
Křejpského 1501/12, Praha 4
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční
0091651000179
fakulty AMU v Praze, se sídlem K Brance 72/2,
Praha 5
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná
0091651000286
škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro
sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

0091651000342

95. výročí školy

3124

091

0416

30,00

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice,
Studentská 10

0091651000249

90. výročí školy

3147

091

0416

10,00

0091651000416

65. výročí školy

3233

091

0416

15,00

0091651000402

65 let SOŠ + 25 let VOŠ

3122

091

0416

30,00

0091651000430

90. výročí školy

3114

091

0416

30,00

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod
0091651000391
Táborem 300

70. výročí školy

3122

091

0416

20,00

0091651000372

100. výročí školy

3122

091

0416

40,00

0091651000410

35 let (výročí sídla školy v areálu
Jahodová 2800)

3150

091

0416

15,00

0091651000410

25 let (výročí terciárního vzdělávání v
oboru vzdělání 75-32-N/01 Sociální
práce)

3150

091

0416

5,00

Dům dětí a mládeže Praha 6, se sídlem U Boroviček
650/5, Praha 6
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední
průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední
škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, se
sídlem Novovysočanská 280/48, Praha 9

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, se
sídlem Jahodová 2800/44, Praha 10

Celkem

0,00

Důvodová zpráva

R-40412

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap.
04 - Školství, mládež a sport v roce 2021.
V průběhu roku 2021 proběhnou akce k významným událostem u 14 škol a 1 střediska volného
času a 1 domova mládeže zřizovaných HMP. Jedná se převážně o výročí jejich založení, která jsou
zároveň i prezentačními akcemi hlavního města Prahy. Na odbor školství, mládeže a sportu
MHMP se obrátili ředitelky a ředitelé níže uvedených škol a školských zařízení (dále také „školy“)
se žádostmi o neinvestiční příspěvky na zvýšené náklady s těmito akcemi. Z důvodu
epidemiologické situace v souvislosti se šířením onemocnění covid-19 je převážná většina aktivit
konaná v online prostředí formou propagačních materiálů.
Odbor školství, mládeže a sportu MHMP doporučuje podpořit níže uvedené akce pražského
vzdělávání z prostředků určených na částečné pokrytí nákladů akcí pořádaných na celopražské
úrovni – z kap. 0461 OdPa 3299 pol. 5169.
Jedná se o následující akce:
1. Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Přidělené finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů u příležitosti
210. výročí od zahájení výuky a 10. výročí od zahájení provozu koncertního a divadelního sálu.
Škola pořídí záznam koncertu žáků s představením nových nástrojů od zřizovatele HMP a provede
záznam představení z divadelního sálu včetně online výstavy z historie vybudování obou sálů na
flash disky s logem a výročím školy. Tato aktivita bude zároveň sloužit jako propagace
uměleckého vzdělávání na území HMP.
2. Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Praha 1, Křižovnická 7
Přidělené finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů u příležitosti
75. výročí školy. Konkrétně se jedná o vydání almanachu, propagačních materiálů a galakoncertu
ve Stavovském divadle. Tato aktivita bude také sloužit jako propagace uměleckého vzdělávání na
území HMP.
3. Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
Přidělené finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s různorodými aktivitami u příležitosti 125. výročí vzniku založení školy. Konkrétně se jedná
o uskutečnění výstavy, vydání informačních letáků, prezentace školy, filmu o škole na internetu.
Akce je plánována na měsíc září 2021 a bude zároveň sloužit jako propagace speciálního
vzdělávání na území HMP.
4. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
Přidělené finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů u příležitosti
200. výročí narození významného člena prvního profesorského sboru školy, kterým byl pedagog
Petr Mužák. Konkrétně se bude jednat o přípravu propagačních a upomínkových materiálů
připomínajících jeho osobnost a dílo. Tato aktivita bude zároveň sloužit jako propagace odborného
vzdělávání na území HMP.

5. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí
1, Praha 3
Přidělené finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s konáním doprovodného programu u příležitosti 100 let od založení školy. Konkrétně se jedná
o vydání propagačních materiálů, konání výstavy a vernisáže, sérii koncertů ve spolupráci
s Pražskou konzervatoří. Akce bude zároveň sloužit jako propagace uměleckého vzdělávání na
území HMP.
6. Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Křejpského 1501, Praha 4
Přidělené finanční prostředky k 30. výročí školy ve výši 15 tis. Kč budou použity na dokrytí
nákladů spojených s konáním výstavy v budově školy, k výrobě filmu o škole a k tvorbě
propagačních materiálů. Tyto akce budou sloužit jako propagace speciálního vzdělávání na území
HMP.
7. Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, se sídlem K Brance
72/2, Praha 5
Přidělené finanční prostředky k 60. výročí školy ve výši 25 tis. Kč budou použity na dokrytí
nákladů spojených s tvorbou a distribucí plakátu školy, grafických úprav dokumentů školy pro
prezentaci školy a její korespondenci s veřejností. Tyto činnosti budou sloužit jako prezentace
uměleckého vzdělávání na území HMP.
8. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5,
Radlická 115
Přidělené finanční prostředky k 65. výročí založení školy ve výši 15 tis. Kč budou použity na
dokrytí nákladů spojených s vydáním tematického almanachu a drobných propagačních materiálů.
Tato aktivita bude sloužit jako propagace speciálního vzdělávání na území HMP.
9. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Přidělené finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s konáním výstavy v prostorách školy, s výrobou propagačních materiálů a výrobou filmu o škole
na internetu věnovaných 95. výročí vzniku školy. Tyto aktivity budou zároveň sloužit jako
prezentace speciálního vzdělávání na území HMP.
10. Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10
Přidělené finanční prostředky k 90. výročí domova mládeže ve výši 10 tis. Kč budou použity na
dokrytí nákladů spojených s tiskem pamětního kalendáře a tvorbou propagačního videoklipu na
webových stránkách školského zařízení. Tyto aktivity budou zároveň sloužit jako propagace
volnočasových aktivit na území HMP.
11. Domov dětí a mládeže Praha 6, se sídlem U Boroviček 650/5, Praha 6
Přidělené finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s vydáním nástěnného kalendáře a natočením filmu o DDM. Doprovodné aktivity budou zároveň
sloužit jako propagace volnočasových aktivit na území HMP.
12. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7,
Jablonského 3
Přidělené finanční prostředky k 65. výročí střední průmyslové školy oděvní a 25. výročí vyšší
odborné školy ve výši 30 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených s vydáním tištěných
propagačních materiálů, tiskem výročního Bulletinu a natočením filmu o škole na webové stránky
školy. Tyto aktivity budou sloužit jako propagace uměleckého vzdělávání na území HMP.

13. Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570
Přidělené finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s pořádáním výstavy prací žáků a propagací školy u příležitosti 90 let od založení školy. Tyto
aktivity budou zároveň sloužit jako propagace speciálního školství na území HMP.
14. Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
Přidělené finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s vydáním almanachu školy u příležitosti 70. výročí organizace. Tato akce bude rovněž sloužit jako
propagace odborného vzdělávání na území HMP.
15. Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a
informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48
Přidělené finanční prostředky k 100. výročí školy ve výši 40 tis. Kč budou použity na dokrytí
nákladů na konání dne otevřených dveří pro veřejnost s ukázkami studijních oborů, s vydáním
almanachu a zajištěním upomínkových předmětů. Tyto aktivity jsou plánované na měsíc září 2021
a budou sloužit jako propagace odborného vzdělávání na území HMP.
16. Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, se sídlem Jahodová 2800, Praha 10
Přidělené finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených
s vyhotovením reklamních předmětů, zpracováním videa k propagaci školy a celoživotního
vzdělávání u příležitosti 35. výročí sídla školy v areálu Jahodová. Přidělené finanční prostředky ve
výši 5 tis. Kč budou použity na dokrytí nákladů spojených s 25. výročím terciárního vzdělávání
v oboru vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce, a to na propagační letáky, videa a reklamní předměty.
Tyto aktivity budou zároveň sloužit jako propagace vyššího odborného vzdělávání na území HMP.
Jednotlivé žádosti jsou uloženy na odboru školství, mládeže a sportu MHMP. Výše přidělených
finančních prostředků pro jednotlivé školy je navržena s ohledem na slavené výročí, formu
doprovodných aktivit a výši požadavku ředitelů škol.
Celkem se jedná o přidělené finanční prostředky ve výši 539 tis. Kč.

