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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 a 
zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně stanovení 
celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně 
stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 22.10.2021 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 22.10.2021 
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SML MHMP 0096106 Podpora odborného vzdělávání v Praze 3299 000 0461 -19 035,50

SML MHMP 0096103 koncepce školství 3299 000 0461 -159,60

Masarykova střední škola chemická,

Praha 1, Křemencova 12
0091651000294 POV aktivita č. 1 3122 091 0416 60,00

Vyšší odborná škola oděvního 

návrhářství a Střední průmyslová 

škola oděvní, Praha 7, Jablonského 

3

0091651000402 POV aktivita č. 1, 2 3122 091 0416 80,00

Vyšší odborná škola oděvního 

návrhářství a Střední průmyslová 

škola oděvní, Praha 7, Jablonského 

3

0091651000402 POV pořízení nového software a hardware 3122 091 0416 700,00

Střední zdravotnická škola

se sídlem: Praha 10, Ruská 2200/91
0091651000393 POV aktivita č. 1, 2, 7 3122 091 0416 220,00

Akademie řemesel Praha - Střední 

škola technická, se sídlem: Praha 4, 

Zelený pruh 1294/52

0091651000369 POV aktivita č. 2 3123 091 0416 50,00

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická,

Praha 10, V Úžlabině 320

0091651000384 POV aktivita č. 1 3122 091 0416 30,00

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická,

Praha 10, V Úžlabině 320

0091651000384
POV pořízení zařízení pro výuku technologií 

bezdrátových sítí
3122 091 0416 230,00

Střední škola automobilní a 

informatiky, se sídlem: Praha 10, 

Weilova 1270/4

0091651000365 POV - inovace výuky jazyků 3123 091 0416 153,60

Střední škola automobilní a 

informatiky, se sídlem: Praha 10, 

Weilova 1270/4

0091651000365
POV pořízení vybavení pracovišť odborného 

výcviku
3123 091 0416 600,00

Střední odborná škola Jarov, se 

sídlem: Praha 9, Učňovská 1
0091651000366 POV Stipendia 3123 091 0416 758,40

Akademie řemesel Praha - Střední 

škola technická, se sídlem: Praha 4, 

Zelený pruh 1294/52

0091651000369 POV Stipendia 3123 091 0416 121,60

Střední škola elektrotechniky a 

strojírenství, se sídlem: Praha 10, 

Jesenická 1

0091651000380 POV Stipendia 3123 091 0416 122,00

Střední odborné učiliště, Praha 4, 

Ohradní 57
0091651000367 POV aktivita č. 1, 2 3123 091 0416 50,00

Střední škola umělecká a řemeslná, 

se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 

1063/1

0091651000375 POV Stipendia 3123 091 0416 78,00

Střední škola automobilní a 

informatiky, se sídlem: Praha 10, 

Weilova 1270/4

0091651000365 POV aktivita č. 2, 7 3123 091 0416 90,00

Střední odborné učiliště, Praha - 

Radotín, se sídlem: Praha 5 - 

Radotín, Pod Klapicí 11/15

0091651000193 POV Stipendia 3123 091 0416 172,00

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
0091651000385 POV Pořízení výkonných NTB pro AI a ML 3122 091 0416 180,00

Střední průmyslová škola na 

Proseku

se sídlem:  Novoborská 610/2, 

Prosek, 190 00 Praha 9

0091651000288 Škola bez plastů 3123 091 0416 47,30

Střední průmyslová škola na 

Proseku

se sídlem:  Novoborská 610/2, 

Prosek, 190 00 Praha 9

0091651000288
POV Pořízení vybavení do laboratoře virtuální a 

rozšířené reality
3123 091 0416 450,00

Střední odborná škola civilního 

letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: 

Praha 6, K Letišti 278 

0091651000370
POV Pořízení vybavení odborných učeben a 

dílen pro oblast letectví
3123 091 0416 30,50

Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

0091651000244 Škola bez plastů 3123 091 0416 33,00

Obchodní akademie Dušní, se 

sídlem: Praha 1, Dušní 7
0091651000296 Škola bez plastů 3122 091 0416 4,30

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2439 ze dne 4. 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 ODPAČíslo akce ORJ
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Střední odborná škola pro 

administrativu Evropské unie, Praha 

9, Lipí 1911

0091651000363 Škola bez plastů 3123 091 0416 25,00

Akademie řemesel Praha - Střední 

škola technická, se sídlem: Praha 4, 

Zelený pruh 1294/52

0091651000369
Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - 

silnoproud
3123 091 0416 679,50

Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

0091651000244
POV Pořízení vybavení do provozovny pro obor 

Kadeřník
3123 091 0416 863,00

Střední škola - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

0091651000244 POV Stipendia 3123 091 0416 210,00

Základní umělecká škola, Praha 9, 

Ratibořická 30
0091651000170 Projekt – mezinárodní orchestr - ABBA 3231 091 0416 50,00

Střední zdravotnická škola, se 

sídlem: Praha 10, Ruská 91
0091651000393 POV Pořízení vybavení pro odborné dílny 3122 091 0416 200,00

Vyšší odborná škola stavební a 

Střední průmyslová škola stavební, 

Praha 1, Dušní 17

0091651000411 POV Pořízení nového vybavení modelovny 3122 091 0416 146,00

Vyšší odborná škola ekonomických 

studií, Gymnázium, Střední 

průmyslová škola potravinářských 

technologií a Střední odborná škola 

přírodovědná a veterinární, Praha 2, 

Podskalská 10

0091651000386 POV Pořízení vybavení laboratoří 3122 091 0416 65,10

Střední průmyslová škola a 

Gymnázium Na Třebešíně, se dílem: 

Praha 10, Na Třebešíně 2299

0091651000383 POV Pořízení vybavení do dílen 3122 091 0416 992,50

C e l k e m -11 703,30
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Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Masarykova střední škola chemická,

Praha 1, Křemencova 12
000 Pořízení membránových vakuových pump 094 0461 1 161,60

Střední průmyslová škola stavební 

Josefa Gočára,

Praha 4, Družstevní ochoz 3

000 Pořízení GNSS přístroje 094 0461 220,00

Vyšší odborná škola oděvního 

návrhářství 

a Střední průmyslová škola oděvní, 

Praha 7, Jablonského 3

000 Pořízení průmyslových šicích strojů 391,00 094 0461 391,00

Střední průmyslová škola 

zeměměřická a Geografické 

gymnázium Praha, se sídlem:

Praha 9, Pod Táborem 300

000 Pořízení totálních stanic pro geodézii 500,00 094 0461 500,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola a gymnázium, Praha 5, 

Preslova 25

000 Pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí 325,00 094 0461 325,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola a gymnázium, Praha 5, 

Preslova 25

000 Pořízení laserového řezacího stroje na kov 815,00 094 0461 815,00

Smíchovská střední průmyslová 

škola a gymnázium, Praha 5, 

Preslova 25

000 Pořízení robotických paží s příslušenstvím 285,00 094 0461 285,00

Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola dopravní,

Praha 1, Masná 18

000 Pořízení výukového panelu Airbag 310,10 094 0461 310,10

Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola dopravní,

Praha 1, Masná 18

000 Pořízení výukového panelu CAN BUS 308,80 094 0461 308,80

Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní, 

se sídlem: Praha 8, U Měšťanských 

škol 525/1

000
Pořízení vybavení do odborné učebny oboru 

Aranžér
094 0461 1 263,20

Střední odborná škola civilního 

letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: 

Praha 6, K Letišti 278 
000 Vybavení odb. učeben a dílen pro oblast letectví 680,00 094 0461 680,00

Střední škola a vyšší odborná škola 

umělecká a řemeslná

se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 

1063/1

000 Pořízení vybavení do truhlářské dílny 094 0461 900,00

Střední odborné učiliště, Praha 4, 

Ohradní 57
000

Pořízení soustruhu pro výuku mechaniků - 

opravářů
094 0461 140,00

Střední odborná škola Jarov,

se sídlem: Praha 9, Učňovská 2
000 Pořízení traktorové sekačky 094 0461 570,00

Střední odborná škola Jarov,

se sídlem: Praha 9, Učňovská 2
000 Pořízení formátovací pily s digitálním odečtem 094 0461 560,00

Akademie řemesel Praha - Střední 

škola technická, se sídlem: Praha 4, 

Zelený pruh 1294/52

000
Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - 

silnoproud
317,60 094 0461 317,60

Střední průmyslová škola na 

Proseku

se sídlem:  Novoborská 610/2, 

Prosek, 190 00 Praha 9

000 Vybavení laboratoře virtuální a rozšířené reality 094 0461 210,00

Střední zdravotnická škola, se 

sídlem: Praha 10, Ruská 91
000 Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrační pila 200,00 094 0461 200,00

Střední průmyslová škola na 

Proseku

se sídlem:  Novoborská 610/2, 

Prosek, 190 00 Praha 9

000 Pořízení pájecího robota 094 0461 610,00

Střední škola automobilní a 

informatiky

se sídlem: Weilova 1270/4, Hostivař, 

102 00 Praha 10

000
Kompresorová stanice a rozvod stlačeného 

vzduchu
900,00 094 0461 900,00

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Praha - Čakovice,

se sídlem: Praha 9 - Čakovice, Ke 

Stadionu 623

000 Pořízení nového ICT vybavení 800,00 094 0461 800,00

Střední škola elektrotechniky a 

strojírenství, se sídlem: Praha 10, 

Jesenická 1

000 Měřicí přístroje pro měření elektroinstalací 094 0461 137,00

Střední škola elektrotechniky a 

strojírenství, se sídlem: Praha 10, 

Jesenická 1

000 Pořízení pískovacího boxu 094 0461 99,00

C e l k e m 11 703,30

CELKEM 0,00

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

560,00

210,00

140,00

1 263,20

570,00

610,00

UZ

99,00

137,00

220,00

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

1 161,60

900,00
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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. 1: Projektové dny – aktivita má podporovat spolupráci středních škol a základních 

škol, podpořit zájem žáků základních škol o odborné vzdělávání, důraz je kladen na faktické 

odborné činnosti, které střední škola zorganizuje pro potenciální uchazeče, žáky základní školy. 

- Aktivita č. 2: Semináře, workshopy a exkurze – zkvalitnění výuky žáků středních škol 

prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. 

- Aktivita č. 6: Podpora technického vybavení škol – aktivita ke zvýšení kvality vzdělávacího 

procesu na odborných školách, modernizaci vybavení odborných učeben či dílen pro odborný 

výcvik. 

- 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 

7 332,2 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. 

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

11 703,3 tis. Kč pro realizaci aktivity č. 6 Podpory OV – Podpora technického vybavení na vrub běžných 

výdajů odboru SML MHMP z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, ORG 0096106 – podpora odborného 

vzdělávání v Praze. 

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

159,6 tis. Kč pro realizaci projektu „škola bez plastů“ a „Projekt – mezinárodní orchestr – ABBA“ na 

vrub běžných výdajů odboru školství, mládeže a sportu MHMP z kapitoly 0461, OdPa 3299, pol. 5169, 

ORG 0096103. 



Součet všech neinvestičních a investičních příspěvků činí 19 195,1 tis. Kč. 

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

Komentáře k investičním akcím: 

č. 1 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení membránových vakuových pump, Masarykova střední škola 
chemická, Praha 1, Křemencova 12 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení cca 12 kusů membránových vakuových pump, 
které umožní mnohonásobně zvýšit efektivitu některých chemických metod. V současné době škola 
disponuje pumpami 22 let starými a tedy i nevyhovujícími pro výuku. Pořízení vybavení odpovídá 
zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 2 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení GNSS přístroje, Střední průmyslová škola stavební Josefa 
Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení GNSS přístroje umožňující určení přesné polohy s 
využitím satelitního signálu. Tento přístroj je ve stavebnictvím standardně využíván a nutný pro 
pořízení mapových podkladů, vytyčování bodů, kontrolní měření, až po dokumentaci realizované 
stavby. Pořízení přístroje je nutné pro odbornou výuku. Pořízení vybavení odpovídá zadaným 
parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 3 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení průmyslových šicích strojů, Vyšší odborná škola oděvního 
návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení cca 5 kusů jedno jehlových šicích strojů pro 
průmyslové využití. Pořízení nových šicích strojů je pro školu zásadní, neboť je nutné zastaralé a již 
nevyhovující vybavení obnovovat. Nové šicí stroje rovněž přinesu úspory na energii a jsou méně hlučné. 
Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. 
Praze. 
 
č. 4 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení totálních stanic pro geodézii, Střední průmyslová škola 
zeměměřická a Geografické gymnázium Praha, se sídlem: Praha 9, Pod Táborem 300 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení cca 6 totálních stanic umožňujících elektronické 
měření úhlů a délek. Jedná se o standardní vybavení v geodetické praxi a toto vybavení je nutné pro 
odbornou výuku. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného 
vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 5 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení kamer a výpočetních zařízení pro rozpoznávání 
obrazu umělou inteligencí. V rámci zavádění prvků umělé inteligence do běžné výuky je nutné pořízení 
různých součástí, které mohou významně podpořit výuku v rámci automatizace budov, problematice 
Smart city a zpracování dat. Významně se tím posílí praktická výuka žáků. 
 
č. 6 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení laserového řezacího stroje na kov, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení laserového řezacího stroje na kov. Tento řezací 
stroj umožní žákům praktickou výuku s precizním řezacím strojem, které žáci využijí nejen pro 
zpracovávání zadaných maturitních prací, ale i v běžné praxi. Pořízení vybavení odpovídá zadaným 
parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 7 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení robotických paží s příslušenstvím, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 



Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení automatických robotických paží do laboratoře 
robotiky. Nákup tohoto vybavení je nutný pro výuku automatizace. Vybavení umožní žákům nejen 
praktickou výuku, ale i nabytí znalostí pro běžnou praxi. Pořízení vybavení odpovídá zadaným 
parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 8 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení výukového panelu Airbag, Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení výukového panelu Airbag pro praktickou 
diagnostiku silničních vozidel. Panel je důležitý pro výuku bezpečnosti vozidel. Panel je důležitý pro 
žáky v odborné výuce. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory 
odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 9 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení výukového panelu CAN BUS, Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení výukového panelu CAN BUS pro praktickou 
diagnostiku silničních vozidel. Panel umožňuje názorný výklad funkce zapojení systému sběrnic ve 
vozidle a jeho sériovou a paralelní diagnostiku. Panel je důležitý pro žáky v odborné výuce. Pořízení 
vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 10 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení do odborné učebny oboru Aranžér, Střední škola 
designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, se sídlem: Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení do odborné učebny - jedná se o pořízení 
výkonné výpočetní techniky pro grafické práce a souvisejícího příslušenství. Příslušné vybavení je 
vyžadováno pro získání znalostí a dovedností v oboru Aranžér a jsou předpokladem pro výkon praxe. 
Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. 
Praze. 
 
č. 11 - BARPOZ32 akce 0000000 Vybavení odb. učeben a dílen pro oblast letec, Střední odborná škola 
civilního letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: Praha 6, K Letišti 278 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení odborných učeben, které je potřeba 
pořídit z důvodu rychle se rozvíjejícího technického pokroku v oblasti letectví a tedy pro udržení 
poznatků a vědomostí nabytých pro reálnou praxi. Vybavení bude pořízeno pro praktickou a názornou 
výuku. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v 
hl. m. Praze. 
 
č. 12 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení do truhlářské dílny, Střední škola a vyšší odborná 
škola umělecká a řemeslná se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1 

Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení truhlářské dílny - obnova strojního 
vybavení je důležité pro praktická cvičení v rámci oborů vzdělání s výučním listem, ale i s maturitní 
zkouškou. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného 
vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 13 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení soustruhu pro výuku mechaniků - opravářů, Střední odborné 
učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení soustruhu na kotouče, bubny a setrvačníky 
motorových vozidel pro výuku automechaniků. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům 
programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 14 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení traktorové sekačky, Střední odborná škola Jarov, se sídlem: 
Praha 9, Učňovská 2 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení traktorové sekačky, která poslouží pro výuku v 
odborném výcviku žáků se zaměřením na zahradnické práce se zaměřením na tvorbu, údržbu a správy 



rozhlehlých zahrad a parků. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory 
odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 15 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení formátovací pily s digitálním odečtem, Střední odborná škola 
Jarov, se sídlem: Praha 9, Učňovská 2 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení Formátovací pily, která umožní dělení materiálu 
širokého spektra a polotovarů, a to s plným digitálním odečtem. Pro odborný výcvik je tato formátovací 
pila základním předpokladem pro získání znalostí a návyků při práci s obdobnými stroji. Zavedení 
tohoto stroje do praktického vyučování je nutné ke standardizaci s běžnou praxí. Pořízení vybavení 
odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 16 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - silnoproud, Akademie řemesel 
Praha - Střední škola technická, se sídlem: Praha 4, Zelený pruh 1294/52 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení a pomůcek pro obor vzdělání Elektrikář 
- silnoproud. Škola potřebuje pořídit nové technologie, které odpovídají současné praxi, a které 
poslouží žákům k získání potřebných znalostí a kompetencí pro závěrečné zkoušky. Pořízení vybavení 
odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 17 - BARPOZ32 akce 0000000 Vybavení laboratoře virtuální a rozšířené reality, Střední průmyslová 
škola na Proseku, se sídlem:  Novoborská 610/2, Prosek, 190 00 Praha 9 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení do laboratoře virtuální a rozšířené 
reality. Výuka VA a VR je ve škole dlouhodobě integrována a nové vybavení vhodně doplní odbornou 
výuk v oborech vzdělání Informační technologie, Elektrotechnika a Strojírenství. Pořízení vybavení 
odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 18 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrační pila, Střední zdravotnická 
škola, se sídlem: Praha 10, Ruská 91 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení vybavení k 3D tiskárnám a rovněž pro pořízení 
odpovídající vibrační pily pro práci v odborné výuce. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům 
programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 19 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení pájecího robota, Střední průmyslová škola na Proseku 
se sídlem:  Novoborská 610/2, Prosek, 190 00 Praha 9 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení pájecího robota pro výuku praxí v oboru 
elektrotechnika. Robot je určen k automatickému, rychlému a velmi přesnému pájení. Využití robota 
zvyšuje spolehlivost, kvalitu a produktivitu při výrobě spojů a tedy účinné a optimální využití více žáků 
ve výuce. Znalost programování pájecího robota je vyžadována u žáků a absolventů příslušných oborů 
vzdělání. 
 
č. 20 - BARPOZ32 akce 0000000 Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu, Střední škola 
automobilní a informatiky, se sídlem: Weilova 1270/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení kompresorové stanice a rozvodu stlačeného 
vzduchu. Stávající tlaková soustava na pracovišti pro odborný výcvik je nedostatečná a je nutné ji 
obnovit. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného vzdělávání 
v hl. m. Praze. 
 
č. 21 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení nového ICT vybavení, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Praha - Čakovice, se sídlem: Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení nové výpočetní techniky pro výuku ICT a 
odborných předmětů. Modernizace ICT vybavení je nutná pro udržení standardu výuky a také z důvodu 
rozšíření pracovišť pro více žáků, aby s výpočetní technikou mohla pracovat odpovídající skupina žáků 



(celá třída). Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory odborného 
vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 22 - BARPOZ32 akce 0000000 Měřicí přístroje pro měření elektroinstalací, Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem: Praha 10, Jesenická 1 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení nových měřících přístrojů pro měření všech 
elektroinstalací včetně revizního měření a měření na hromosvodech. Technologie škole dosud chybí a 
je nezbytná pro výuku praktických předmětů a pro praxi. Pořízení vybavení odpovídá zadaným 
parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 
č. 23  - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení pískovacího boxu, Střední škola elektrotechniky a 
strojírenství, se sídlem: Praha 10, Jesenická 1 
Příspěvková organizace žádá o příspěvek na pořízení tlakového pískovacího boxu. Technologie bude 
sloužit k získání praktických dovedností žáků při opracování kovů. Pořízení vybavení odpovídá zadaným 
parametrům programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. 
 

Seznam příloh požadovaných odborem ROZ: 

č. 1 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení membránových vakuových pump, Masarykova střední škola 
chemická, Praha 1, Křemencova 12 
č. 2 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení GNSS přístroje, Střední průmyslová škola stavební Josefa 
Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 
č. 3 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení průmyslových šicích strojů, Vyšší odborná škola oděvního 
návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 
č. 4 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení totálních stanic pro geodézii, Střední průmyslová škola 
zeměměřická a Geografické gymnázium Praha, se sídlem: Praha 9, Pod Táborem 300 
č. 5 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 
č. 6 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení laserového řezacího stroje na kov, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 
č. 7 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení robotických paží s příslušenstvím, Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, Praha 5, Preslova 25 
č. 8 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení výukového panelu Airbag, Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 
č. 9 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení výukového panelu CAN BUS, Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 
č. 10 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení do odborné učebny oboru Aranžér, Střední škola 
designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, se sídlem: Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 
č. 11 - BARPOZ32 akce 0000000 Vybavení odb. učeben a dílen pro oblast letec, Střední odborná škola 
civilního letectví, Praha - Ruzyně, se sídlem: Praha 6, K Letišti 278 
č. 12 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení do truhlářské dílny, Střední škola a vyšší odborná 
škola umělecká a řemeslná se sídlem: Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1 
č. 13 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení soustruhu pro výuku mechaniků - opravářů, Střední odborné 
učiliště, Praha 4, Ohradní 57 
č. 14 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení traktorové sekačky, Střední odborná škola Jarov, se sídlem: 
Praha 9, Učňovská 2 
č. 15 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení formátovací pily s digitálním odečtem, Střední odborná škola 
Jarov, se sídlem: Praha 9, Učňovská 2 
č. 16 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - silnoproud, Akademie řemesel 
Praha - Střední škola technická, se sídlem: Praha 4, Zelený pruh 1294/52 



č. 17 - BARPOZ32 akce 0000000 Vybavení laboratoře virtuální a rozšířené reality, Střední průmyslová 
škola na Proseku, se sídlem:  Novoborská 610/2, Prosek, 190 00 Praha 9 
č. 18 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrační pila, Střední zdravotnická 
škola, se sídlem: Praha 10, Ruská 91 
č. 19 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení pájecího robota, Střední průmyslová škola na Proseku 
se sídlem:  Novoborská 610/2, Prosek, 190 00 Praha 9 
č. 20 - BARPOZ32 akce 0000000 Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu, Střední škola 
automobilní a informatiky, se sídlem: Weilova 1270/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 
č. 21 - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení nového ICT vybavení, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Praha - Čakovice, se sídlem: Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623 
č. 22 - BARPOZ32 akce 0000000 Měřicí přístroje pro měření elektroinstalací, Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem: Praha 10, Jesenická 1 
č. 23  - BARPOZ32 akce 0000000 Pořízení pískovacího boxu, Střední škola elektrotechniky a 
strojírenství, se sídlem: Praha 10, Jesenická 1 
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