Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 627
ze dne 22.3.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu
příspěvkové organizace na rok 2021, v působnosti odboru SML MHMP
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2021

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-39695
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 627 ze dne 22. 3. 2021

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

Úprava rozpočtu běžných výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

UZ

ORJ

108

0461

-1 011,20

108

0416

1 011,20

Název akce
SML MHMP
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky hlavního města
Prahy
Úprava celkem

0096108000000
0091651000349

SML - 04 - podpora výuky ČJ jako cizího jazyka pro
3299
ZŠ
Realizace kurzů českého jazyka pro žáky středních
škol s odlišným mateřským jazykem v průběhu
3232
roku 2021

0,00

Důvodová zpráva

R 39695

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport a následně úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy – Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy (dále jen “JŠ“).
Úprava rozpočtu je navrhována na základě přijaté žádosti ředitele JŠ ze dne 24. 2. 2021, který žádá o
finanční příspěvek na realizaci „Kurzů českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným
mateřským jazykem“ (dále jen „OMJ“) v roce 2021.
Jedná se o kurzy, jejichž hlavním cílem je zlepšit znalosti českého jazyka žáků s OMJ a tím pomoci
zvládnout lépe studium střední školy a maturitu, což celkově přispěje k jejich snazšímu začlenění do
společnosti.
Výuka v nejnižším kurzu je zaměřena na rozvoj všech jazykových dovedností – mluvení, čtení a psaní
tak, aby se žáci mohli co nejrychleji zapojit do vyučovacího procesu i mimoškolních aktivit. Ve
středních kurzech je výuka zaměřena více na zvládnutí české gramatiky, a to jak v mluveném, tak
především v psaném projevu. Zkušenosti z předchozích let potvrdily, že právě psaný jazyk a také
spisovný mluvený jazyk je pro tyto žáky nejobtížnější. Intenzivní přípravný kurz se zaměřuje na
komplexní opakování gramatiky, opět s důrazem na psaný jazyk a samozřejmě na konkrétní přípravu na
maturitní zkoušku, s využitím autentických materiálů určených na přípravu k maturitní zkoušce (zadání
slohových prací, didaktické testy).
Pro rok 2021 je plánováno otevření celkem 23 kurzů o celkovém objemu 60 hodin týdně. V době
pandemie, resp. uzavření škol, probíhají všechny kurzy distanční - online formou, případně i
kombinovanou online a korespondenční formou, za použití různých platforem distanční výuky. Kurzy
probíhají plně v souladu s ŠVP a jsou plnohodnotnou alternativou ke studiu prezenčnímu. Žáci v nich
mají, obdobně jako v předchozích letech, vysoké procento docházky.
Ředitel JŠ žádá o finanční podporu ve výši 1 011 200,-Kč na úhradu nákladů spojených s výukou
(energie, materiál a nepřímé mzdy). Rozpočet požadované částky je přílohou důvodové zprávy tohoto
materiálu.
Na základě výše uvedených informací je Radě hl. m. Prahy předkládán návrh na úpravu rozpočtu
v celkové výši 1 011 200,00 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP, kap. 0461, § 3299,
ORG 0096108, subjektu podle přílohy č. 1 k usnesení.
Přílohy k důvodové zprávě
1. Žádost o dotaci na kurzy českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem
na rok 2021

