
 
 
 
 
 

 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ 
VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 19. 1. 2017 

 
 

 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:             Ing. Josef Zobal, Ivana Todlová, Marek Ždánský, Milan Vávra 
 
Tajemník:           Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:          Jan Mathy, Mgr. Štěpán Hošna 
 
Host:                   Ing. Markéta Čedíková, Bc. Martin Šmíd, Ing. Petr Stehlík, Evžen Mošovský, 
                             Iveta Kvapilová, Ing. Vít Bobysud 
 
 

 
Program: 

 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Informace k aktuálním projektům škol a školek 
 

3) Informace o probíhajících a připravovaných projektech 

 
4) Projektový záměr „Bezpečnostní dobrovolník“ 

 
5) Různé 

 
 
Předseda výboru Ing. M. Drábek přivítal přítomné členy a představil program jednání. Nikdo neměl 
námitky. 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 
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2) Informace k aktuálním projektům škol a školek 
 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  
 
Šablony  
Cílem této výzvy je podpořit ZŠ a MŠ formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří 
rozvoj pedagogů a pomůže školám a školkám při společném vzdělávání žáků/dětí, a to možností 
personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, příp. chůvu 
v mateřské škole. Důležitou oblastí je přechod dětí z mateřské školy do základní školy.  
Na území Prahy 13 se tohoto projektu účastní všech 31 školských zařízení. Všechny ZŠ a MŠ mají 
v současné době podanou žádost o podporu.  
Předpokládá získání dotace ve výši 25 mil. 
 
 
Výzva č. 20 
 
Operační program Praha - pól růstu ČR – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol 
Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem, respektive s přehledem investičních 
priorit Strategického rámce MAP. 
Nyní je tato výzva na území MČ Praha 13 ve fázi zpracování projektů v jednotlivých ZŠ a MŠ.  
Z důvodu reálnosti projektu byl počet škol snížen na 20 a v současné době školy zpracovávají své 
žádosti pod odborným dohledem. 
Kofinancování ze strany městské části činí 4 mil. Kč, které má odbor školství zajištěny. 
 
 
Výzva č. 21 
 
Operační program Praha - pól růstu ČR - Zvýšení kvality prostřednictvím posílení inkluze 
v multikulturní společnosti 
Bude podporován rozvoj kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol a 
komunitní aktivity a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a 
neformálních aktivit. Dále bude podporováno zvyšování kompetencí pedagogů ve vzdělávání. 
V žádném případě tento program nevylučuje děti s českým mateřským jazykem. 
Tohoto programu se účastní všechny školy, které zřizuje MČ Praha 13, neboť žádost za všechny ZŠ 
bude podávat městská část. 
 
Grantový program MHMP pro oblast životního prostředí 
Tento program je určen ZŠ a MŠ a účastní se ho 4 školy na území MČ Praha 13. Programu se 
zúčastnilo méně škol a školek než v minulém roce. 
 
 
MŠ Rosnička – projekt prošel všemi stupni hodnocení. Nyní se řeší spoluúčast městské části, 
uznatelné a neuznatelné výdaje. Ing. P. Stehlík uvedl, že Státní fond životního prostředí má měrné 
ceny na jednotku plochy a objasnil přítomným cenové rozpoložkování projektu a že za tyto ceny lze 
rekonstruovat u novějších objektů. Nyní se řeší finanční prostředky na tuto akci, a to i vzhledem 
k tomu, že Ministerstvo životního prostředí razantně snížilo výši dotací. 
Ing. Drábek konstatoval, že rozhodnutí o realizaci projektu padlo již při předkládání samotné žádosti. 
Na zvážení je využití zvýhodněné půjčky SFŽP. 
 
Výbor doporučuje realizaci a přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 
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3) Informace o probíhajících a připravovaných projektech 

 
MAP – zde je potřeba vypracovat Strategický rámec, kdy se požadavky ZŠ musí do tohoto 
rámce zahrnout, probíhá setkávání realizačního týmu, pracovních skupin a připravuje se 
analýza předcházející Strategickému rámci. 
 
Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení 
 
Projekt je realizován od října 2016, probíhá mapování procesů a proběhla školení týmů 
EFQM. Mapování procesů začne během příštího týdne, bude probíhat po částech a je 
plánováno na dalších 6-7 měsíců. 
V současné době je finalizována zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele Strategického 
plánu. Mezi hodnotící kritéria bude zařazena kvalita práce, nikoliv jen cena. Ještě tento měsíc 
chce městská část vyhlásit zakázku a následně dát ke schválení. 
 
Ovčí Hájek – projekt je plně realizován, konají se kontrolní dny a projekt probíhá podle 
harmonogramu.  
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4) Projektový záměr „Bezpečnostní dobrovolník“ 
 
Městská část Praha 13 zaregistrovala tuto výzvu a oslovila občany Prahy 13, zda by měli zájem o 
vykonávání pozice „bezpečnostního dobrovolníka“, která je neplacená. V současné době zatím bez 
odezvy. V případě, že do 20.1.2016 nezaznamenáme zájem obyvatel o vykonávání této dobrovolné 
funkce,  MČ upustí od záměru o tento grant žádat. 
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5) Různé 

 
Ing. M. Drábek obdržel dopis od občana ohledně parkování P+R a zmínil, že situací parkování na 
území městské části se bude muset MČ Praha 13 více zabývat. V této souvislosti byly zmíněny aktivity 
MČ ohledně výzvy č. 15 OP PPR a především následná jednání s TSK. 
 
 
 
 

Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 19. 1. 2017 
 
 


