
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1634 
ze dne  28.6.2021 

ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  s účinností od 1. 7. 2021 zvýšení limitu počtu zaměstnanců hlavního města Prahy 
pro rok 2021 o 2 přepočtené zaměstnance 

2.  s účinností od 1. 7. 2021 zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci Magistrátu 
hlavního města Prahy o 4, tj. celkem na 2 394,5 systemizovaných míst 

3.  úpravu limitů prostředků na platy pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazené 
do Magistrátu hlavního města Prahy o 1.255,5 tis. Kč 

4.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 

1.  zajistit realizaci bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 



2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zvýšení limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

2.  realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

3.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 1.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
Tisk: R-40796  
Provede: ředitel Magistrátu hl. m. Prahy, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 
Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

PER - MHMP 0092400000000 Navýšení SM 000000000 0924 1 692,5

ROZ - MHMP 9160177 Neúčelová rezerva 3 1016 -1 692,5

C e l k e m 0,00

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

6171

6409

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1634 ze dne 28. 6. 2021

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

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je předkládán návrh na navýšení čtyř systemizovaných míst v rámci 

Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“). Jedná se o systemizovaná místa na dobu 

určitou, která budou vytvořena v odboru projektového řízení MHMP (dále jen „PRI MHMP“), a budou 

určena pro nový připravovaný projekt "Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve 

vzdělávání" (dále jen „projekt“). Konkrétně se jedná o dvě systemizovaná místa gestorů, jedno místo 

projektového administrátora a jedno místo odborného garanta projektu. Účinnost navýšení 

systemizovaných míst je navrhována k 1. 7. 2021. 

 

Projekt reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města 

Prahy včetně Školní inkluzivní koncepce. Projekt je primárně zaměřen na rozvoj pedagogických 

pracovníků a vedení škol, sekundárně pak na cílovou skupinu dětí, žáků a studentů a jejich rodičů. Svým 

obsahem konkrétně reaguje na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a 

rozvoje inovací ve vzdělávání. Projekt byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1205 ze dne 24. 5. 

2021.   

 

Odbor PRI MHMP v rámci své gesce konzultuje, metodicky podporuje, připravuje a realizuje projekty 

financované nejen z fondů Evropské unie. V rámci koordinace, metodického řízení a administrace 

projektu bude odbor PRI pověřen správou všech partnerských smluv a rozpočtu s celkovou částkou 

přesahující 350 mil. Kč. To v praxi znamená kromě běžné administrace i dohled na pravidelné 

vyúčtování s dvaačtyřiceti projektovými partnery, jejich důslednou kontrolu, kompletní administraci 

proplácení dotací, koordinaci naplňování projektových cílů či odbornou znalost v oblasti metodického 

řízení a odborných projektových témat.  

 

Rozšířením systemizovaných míst odboru PRI o dva gestory a projektového administrátora dojde 

k zajištění požadovaných úkonů u připravovaného projektu, rozšířením o pozici odborného garanta 

projektu bude zajištěna realizace dílčí projektové aktivity zaměřené na provoz sdílené dílny "Hardware 

Lab". S ohledem na nutnost vykonávat výše uvedené činnosti přesahující časovou kapacitu i některé 

odborné znalosti současných zaměstnanců odboru PRI MHMP je navýšení požadovaných 

systemizovaných míst nezbytné pro zajištění úspěšné administrace projektu a s tím souvisejícího dalšího 

chodu odboru PRI MHMP. 

 

Další doplňující informace o projektu: 

Výzva Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality 

vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity 

škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci, vedoucí 

pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného 

vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ 

v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva 

podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené 

školním neúspěchem. 

 

V prosinci 2019 hl. m. Praha založilo Pražský inovační institut, z. ú. (dále jen “Pii”) jako paralelu 

inovačních institucí v ostatních krajích. Nyní ve spolupráci Hl. m. Prahy a “Pii” vzniká projekt, 

jehož záměr byl schválen výše zmíněným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1205.  



Jedná se o standardní projekt předkládaný všemi kraji. Projekt reaguje na zjištění a doporučení 

aktuálního Krajského akčního plánu a Školní inkluzivní koncepce. Konkrétně reaguje na potřebu 

zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoje inovací ve vzdělávání. Město 

Praha má ve výzvě vyhrazenou částku 556,2 mil. Kč na 30 měsíců, s užitím na sadu činností určených 

výzvou, a to konkrétně: 

• nastavení efektivního způsobu řízení projektu a jeho administrace; 

• odborný rozvoj profesionálů, kteří jsou přímými pracovníky dostávajících se do různě náročných 

situací spojených s rovnými příležitostmi ve vzdělávání; 

• vzdělávání žáků s OMJ vedoucí ke snížení předčasných odchodů ze školního systému; 

• ředitelská akademie zaměřená na vzdělávání, rozvoj a spolupráci ředitelů škol na více úrovních; 

• podpora gramotností vybudováním spolupracující sítě učitelů a posílení kapacit učitelů 

v gramotnostech; 

• podpora odborných škol.  
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