
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání 25.04.2016 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00128/2016  Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00129/2016  Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00130/2016  Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00131/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Kontrola plnění usnesení BJ/00132/2016  Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

6 Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 BJ/00185/2016  Dana 

Kartousová 

Karla Jakob 

Čechová 

7 Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního 

výboru ZMČ Praha 21 

BJ/00177/2016  Vladimír 

Saitz 

Karla Jakob 

Čechová 

8 Žádost občanského spolku Veselý Újezd o 

individuální dotaci na pořádání kulturní akce 

Čarodějnice 2016 

BJ/00179/2016  Ing. Lucie 

Ponicová 

Karla Jakob 

Čechová 

 

 

 



9 Informace z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 (zápis č. 9 z jednání 

Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze 

dne 2. 3. 2016 a zápis č. 10 z jednání Finančního 

výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 

2016) 

BJ/00168/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Finanční 

výbor 

10 Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015 BJ/00166/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

11 Rozpočtová opatření č. 1-3,5-7,10-14, 16-21: 

změny rozpočtu v roce 2016 

BJ/00163/2016  Ing. Vlasta 

Berková 

Jan Slezák 

12 Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.2015 

o přesunu neinvestičního příspěvku na podporu 

činnosti školního poradenského pracoviště do 

rezervního fondu MZŠ Polesná 

BJ/00165/2016  Ing. Jana 

Piknová 

Jan Slezák 

13 Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v 

k.ú. Újezd nad Lesy 

BJ/00140/2016  Ing. Josef 

Roušal 

Karla Jakob 

Čechová 

14 Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 

1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy 

BJ/00176/2016  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. Pavel 

Roušar 

15 Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování 

účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2015 

BJ/00178/2016  Ing Blanka 

Birková 

Karla Jakob 

Čechová 

16 Přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního 

domu 

BJ/00172/2016  Pavel 

Zeman 

Jan Slezák 

17 Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky 

hodnocení žádostí předložených projektů na rok 

2016 

BJ/00181/2016  Ing. Lucie 

Ponicová 

Jan Slezák 

18 Zpracování a podání projektové žádosti v rámci 

výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání" v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

BJ/00187/2016  Ing. Lucie 

Ponicová 

Karla Jakob 

Čechová 

19 Informace z jednání KV ZMČ Praha 21 BJ/00184/2016  Karla Jakob 

Čechová 

20 Dovolba členů KV a FV ZMČ Praha 21 BJ/00186/2016  Karla Jakob 

Čechová 

21 Informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze 

dne 15.3.2016 

BJ/00180/2016  Ing Blanka 

Birková 

Karla Jakob 

Čechová 

                                                                                 Karla Jakob Čechová 

                                                    starostka MČ Praha 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00128/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00129/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení: předseda ..............................,

členové..................................................
 
 
 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00130/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení: předseda.................................,

členové.........................................
 
 
 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00131/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
Vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_ZMC11

 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



 

Program  

 
 

18:00-18:45 Interpelace občanů  

18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 

 

1.   Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů  

2.   Volba mandátového výboru 

3.   Volba návrhového výboru 

4.   Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 

5.   Kontrola plnění usnesení 

6.   Programové prohlášení Rady MČ Praha 21  

7.   Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 

8.   Ţádost občanského spolku Veselý Újezd o individuální dotaci na pořádání kulturní akce     

      Čarodějnice 2016      

9.   Informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 (zápis č. 9 z jednání    

      FV ZMČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis č. 10 z jednání FV ZMČ Praha 21  

      ze dne 30. 3. 2016)          

10. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015 

11. Rozpočtová opatření č. 1-3, 5-7, 10-14, 16-21 

12. Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.2015 o přesunu neinvestičního příspěvku na    

      podporu činnosti školního poradenského pracoviště do rezervního fondu MZŠ Polesná 

13. Ţádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy 

14. Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy 

15. Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za rok 2015     

16. Přehled o vyuţití a ztrátovosti Polyfunkčního domu 

17. Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení ţádostí předloţených projektů    

      na rok 2016 

18. Zpracování a podání projektové ţádosti v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje     

      vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

19. Informace z jednání KV ZMČ Praha 21 

20. Dovolba členů KV a FV ZMČ Praha 21   

21. Informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16  ze dne 15. 3. 2016 

 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00132/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
Vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

Z minulého jednání zastupitelstva (ZMČ10, 1. 2. 2016) vzešlo celkem 15 úkolů. Splněné byly
všechny a jejich plnění je předloženo v příloze  02_splněné_úkoly. Dále jsou zde vygenerovány 2
splněné úkoly ze ZMČ3 a ZMČ4.

V příloze 03_trvající_úkoly jsou vygenerovány 2 trvající úkoly.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly

 
 

Dne 18.04.2016
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Karla Jakob Čechová

starostka MČ Praha 21
 

 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 7
Celkový počet záznamů tisku: 17

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
08.03.2016 ZMČ3 Uk/00231/2015

Úkol z ZMČ3, č.usnesení ZMČ3/0035/15, ze dne 23.03.2015, bod 2,VĚC: Průběžná zpráva o činnosti
KV ZMČ Praha 21

Zadání
ukládá

starostovi MČ Praha 21 informovat veřejnost neprodleně po doručení výzvy předvolání k soudu ohledně žaloby
proti MČ Praha 21 a MHMP, která se budou konat

Řešení
Do termínu 7. 12. 2015 MČ Praha 21 dosud neobdržela výzvu předvolání soudu týkající se žaloby MČ a MHMP,
proto v tuto chvíli nelze informovat veřejnost. V této záležitosti MČ Praha 21 zastupuje advokátní kancelář
Stránský a partneři. Žádáme o prodloužení termínu do 30. 6. 2016. 14. 12. 2015 ZMČ9 prodloužilo termín
do 30. 6. 2016. 2. 3. 2016 veřejnost byla informována uveřejněním článku "Jednání ve věci žaloby SPIRIT
FINANCE, a.s." na webových stránkách úřadu, zastupitelům byl zaslán odkaz na tento článek.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
12.04.2016 ZMČ4 Uk/00237/2015

Úkol z ZMČ4, č.usnesení ZMČ4/0059/15, ze dne 22.06.2015, bod 2,VĚC: Bezúplatný převod
pozemku parc. č. 171/1 v k. ú Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace do majetku hl. m. Prahy se
správou pro MČ Praha 21

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy
Popis

Řešení
3. 12. 2015 smlouvy nejsou podepsány - čeká se na stanoviska správců sítí,žádáme o prodloužení termínu do
31. 3. 2016 14. 12. 2015 ZMČ9 prodloužilo termín do 31. 3. 2016. 24. 2. 2016 smlouva podepsána.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 2 / 7
Celkový počet záznamů tisku: 17

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
15.02.2016 TAJ_URADU (Vladimír Saitz)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00001/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0137/16, ze dne 01.02.2016, bod 1,VĚC: Změna odměn
neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí MČ
Praha 21 v souladu s NV č. 37/2003 Sb.

Zadání
schvaluje

podle NV č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 352/2015 Sb. měsíční odměnu místostarostům, radním, zastupitelům,
 předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí - zastupitelům, v maximální výši od 1. 2. 2016
Popis
Předat nový výpočet odměn mzdové účtárně.

Řešení
Předáno.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
12.02.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00003/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0145/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci,a.s. na pozemku parc.č. 3735/37 v
k.ú. Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Řešení
Smlouva podepsána dne 12. 2. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
19.02.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00004/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0146/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 21 s ČD,a.s.

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Řešení
Smlouva podepsána dne 12. 2. 2016.
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Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 3 / 7
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00005/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0150/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Prodloužení nájmu
ORDINACE Feuereislová

Zadání
pověřuje

pověřuje starostku MČ Praha 21 podpisem předloženého dodatku č. 2

Řešení
Dodatek č. 2 podepsán dne 2. 2. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00006/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0151/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Změna provozovatele
praxe pediatrie ve zdravotním středisku Živonínská 1630, Praha 9

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem dohody o ukončení nájmu k 1. 2. 2016

Řešení
Dohoda o ukončení nájmu /MUDr. Vráblíková/ podepsána dne 2. 2. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00007/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0151/16, ze dne 01.02.2016, bod 4,VĚC: Změna provozovatele
praxe pediatrie ve zdravotním středisku Živonínská 1630, Praha 9

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem předložené smlouvy o nájmu prostor
Popis

Řešení
Smlouva o nájmu prostor /Link-Med/ podepsána dne 2. 2. 2016.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 4 / 7
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
29.02.2016 OMI_VED (Ing. Josef Roušal)

organizator (organizator virtual)
14.04.2016 ZMČ10 Uk/00002/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0147/16, ze dne 01.02.2016, bod 3,VĚC: Veřejná zakázka malého
rozsahu na akci "Oprava místních komunikací v Praze - Újezd nad Lesy"

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 (OMI) zajistit zadání veřejné zakázky v souladu s vnitřní směrnicí č. 5/15 o zadávání veřejných
zakázek
Popis

Řešení
14.4.2016 VZ byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí. Proběhlo jednání hodnotící komise a RMČ na svém 30.
jednání dne 1.3.2016 schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr vítězných uchazečů pro jednotlivé
technologie oprav a pověřila starostku podpisem smluv o dílo. Smlouvy byly podepsány.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
16.02.2016 KS_VED_SEKRET (Iva Šimková)

organizator (organizator virtual)
21.03.2016 ZMČ10 Uk/00008/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0141/16, ze dne 01.02.2016, bod 3,VĚC: Návrh rozpočtu MČ Praha
21 na rok 2016

Zadání
ukládá

RMČ zpracovat přehled kunzultačních a právních služeb
Popis
Vyřízeno.

Řešení
Úkol byl zařazen na jednání RMČ29 dne 16. 2. 2016. Rada tento úkol přidělila p. tajemníkovi. Pan tajemník
"Přehled právnických a poradenských služeb" předložil na jednání RMČ30 dne 1. 3. 2016. Rada vzala "Přehled"
na vědomí a uložila jej zaslat zastupitelům. Pan tajemník "Přehled" zastupitelům zaslal mailem dne 8. 3. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
12.02.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00009/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0148/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Žádost o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci,a.s.na
stavbu Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Staroújezdská a okolí, Praha 21 - Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Řešení
Smlouva podepsána 8. 2. 2016.
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Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
17.02.2016 ZMČ10 Uk/00010/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0144/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Poskytnutí osobního
příplatku ředitelce Masarykovy ZŠ Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové

Zadání
pověřuje

starostku podpisem platového výměru

Řešení
platový výměr podepsán 17. 2. 2016

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00011/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0149/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Prodloužení smluv na
pronájem prostor v polyfunkčním domě

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0216/2015/VHC

Řešení
Dodatek č. 1 /Sport. taneční klub Praha/ byl podepsán 1. 2. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
02.03.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00012/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0149/16, ze dne 01.02.2016, bod 4,VĚC: Prodloužení smluv na
pronájem prostor v polyfunkčním domě

Zadání
pověřuje

starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0217/2015/VHC

Řešení
Dodatek č. 1 /DDM Praha7/ byl podepsán 2. 2. 2016.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 6 / 7
Celkový počet záznamů tisku: 17

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
01.03.2016 VHC_VED (Pavel Zeman)

organizator (organizator virtual)
05.04.2016 ZMČ10 Uk/00013/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0149/16, ze dne 01.02.2016, bod 5,VĚC: Prodloužení smluv na
pronájem prostor v polyfunkčním domě

Zadání
ukládá

ÚMČ Praha 21 /ved. VHČ/ zpracovat přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu a informovat zastupitele /
hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2/

Řešení
3.3.2016: RMČ vzala na vědomí zprávu o využití a ztrátovosti PFD za období listopad 2015 až leden 2016
(Usnesení RMČ29/0456/16). Vzhledem k termínu konání Zastupitelstva až 25. 4. 2016, by postoupení tohoto
materiálu zastupitelům, nebylo aktuální. Do 7. 4. 2016 zpracuji materiál obdobné struktury, ale za období
až do 31. 3. 2016. Navrhuji, že tento materiál bude předložen na jednání RMČ dne 12.4.2016 s následným
postoupením na vědomí zastupitelům. 5.4.2016: Přehled byl zpracován a pan Slezák požádán o předložení
materiálu na 33. jednání RMČ a 11. jednání Zastupitelstva. PZ

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
15.02.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová)

organizator (organizator virtual)
24.02.2016 ZMČ10 Uk/00014/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0152/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Souhlas zřizovatele
mateřských škol se záměrem podání žádosti o nadační podporu mateřským školám do grantové
výzvy 2015 "Zahrada hrou"

Zadání
ukládá

statutárnímu orgánu žadatele na základě pověření podepsat Souhlas zřizovatele školy s podáním Žádosti o nadační
podporu na obnovu zahrady školy

Řešení
Souhlas byl podepsán pro I.MŠ dne 17. 2. 2016. MŠ Rohožník nebude žádost podávat.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:16 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 7 / 7
Celkový počet záznamů tisku: 17

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
20.04.2016 KT_GMA21 (Ing. Lucie Ponicová)

organizator (organizator virtual)
14.04.2016 ZMČ10 Uk/00015/2016

Úkol z ZMČ10, č.usnesení ZMČ10/0153/16, ze dne 01.02.2016, bod 2,VĚC: Veřejné fórum - termín
20. 4. 2016

Zadání
pověřuje

koordinátorku MA21 organizací "Veřejného fóra"  konaného dne 20. 4. 2016

Řešení
Vzhledem k ukončení mého pracovního poměru ke dni 15. 4. 2016 osobou zodpovědnou za organizaci a
koordinaci "Veřejného fóra" konaného dne 20. 4. 2016 bude politik MA 21, pan místostarosta Pavel Roušar. Do
15. 4. 2016 je zajištěno rozeslání pozvánek, tisk plakátů, příprava podkladů, tajemník byl požádán emailem dne
13. 4. 2016 o personální a technické zajištění VF.



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 15.04.2016 09:19 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 2

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
30.06.2016 ZMC_FM_ZAS3 (Karla Jakob Čechová) ZMČ7 Uk/00328/2015

Úkol z ZMČ7, č.usnesení ZMČ7/0086/15, ze dne 11.11.2015, bod 3,VĚC: eÚjezd - elektronické
hlasování zastupitelů

Zadání
ukládá

budoucí RMČ Praha 21 zapracovat změny související s ukončením realizace projektu eÚjezd do JŘ ZMČ Praha 21
a předložit návrhy změn JŘ ZMČ Praha 21 na řádné zasedání ZMČ Praha 21

Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla zvolena nová RMČ Praha 21, žádáme o prodloužení úkolu do 30. 6.
2016. ZMČ9 dne 14. 12. 2015 prodloužilo termín do 30. 6. 2016.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.12.2016 VHC_VED (Pavel Zeman) ZMČ9 Uk/00336/2015

Úkol z ZMČ9, č.usnesení ZMČ9/0117/15, ze dne 14.12.2015, bod 2,VĚC: Návrh rozpočtového
provizoria MČ Praha 21 na rok 2016 včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
+ Schvalování ročních plánů VHČ vždy před začátkem roku

Zadání
ukládá

ÚMČ připravovat roční plány VHČ tak, aby byly předloženy ke schválení zastupitelstvu vždy nejpozději na
posledním jednání zastupitelstva před začátkem plánovaného roku.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00185/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Dana Kartousovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Programové prohlášení Rady MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Předkladáme zastupitelům "Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 pro období 2016 -
2018".

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 Programové prohlášení Rady MČ Praha 21 pro období 2016 - 2018

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Programove_prohlaseni_RMC_Praha_21_na_obdobi_2016_2018

 
 

Dne 15.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Programové prohlášení Rady MČ Praha 21           
pro období 2016 – 2018 
 
Rada městské části Praha 21 si je vědoma odpovědnosti za správu                     
veřejných věcí, za bezproblémové fungování úřadu, i za hospodárné                 
využívání svěřených hodnot. Cílem Rady městské části Praha 21 je, aby se                       
na konci volebního období městská část Praha 21 nacházela v mnohem                     
lepším stavu, než je nyní, a aby se stala kvalitně a moderně spravované                         
místo pro společenský a rodinný život v klidném, zdravém a bezpečném                     
prostředí. 
 
1. Správa věcí veřejných 
 

1.1. zapojení úřadu a zřízených organizací, veřejnosti, spolků a               
podnikatelů do rozvoje místní Agendy 21 

1.2. společné úsilí o dosažení Kategorie B MA21 
1.3. zavedení managementu kvality CAF (Common Assessment           

Framework  nástroj pro řízení kvality v organizacích               
veřejného sektoru) na úřadě, nastavení základů pro           
projektové a procesní řízení 

1.4. otevřený přístup k informacím na úřadě MČ pro zastupitele i                   
občany. Zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva včetně             
příloh ve shodě s ochranou osobních údajů, podrobnější  a                 
 přehlednější zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva,             
doplnění  o jmenovitá hlasování, zahájení vydávání  tzv.             
Otevřených dat,  zveřejňování všech úřadem přijatých faktur,             
seznamu majetku úřadu a dalších 

1.5. analýza nákladů a možností využití polyfunkčního domu 
 

 
2. Územní rozvoj 
 

2.1. důsledné prosazování zájmů MČ v rámci připomínkového řízení             
připravovaného nového územního plánu Prahy 

2.2. vyřešení problematiky pozemků v ulici Machovická  
2.3. zpracování pasportizace veřejných pozemků ve vlastnictví MČ             

s návrhy na jejich využití 
2.4. aktualizace koncepce Rohožník – jasné a závazné určení               

veřejných ploch pro rozvoj sportovního využití a pro výsadbu                 
zeleně a pěších cest, případně cyklostezek. Zpracování studie               
na úpravu ploch stávajících. Opatření pro omezení expanzivní               
zástavby 

2.5. projednávání v komisi KUR veškeré připravované stavební           
činnosti v rámci MČ Praha 21 

2.6. vytvoření studie a následná realizace pěšího propojení s okolní               
krajinou , sousedními MČ a obcemi 



2.7. navrhneme a následně budeme realizovat možnosti vytváření             
pěších stezek podél vodních toků  

2.8. projednávání všech navrhovaných změn ÚP HMP v rámci MČ               
Praha 21 ve všech kompetentních orgánech  MČ 

 
 
3. Finance a místní ekonomika 
 

3.1. důsledné dodržování hospodaření s vyrovnaným rozpočtem 
3.2. revize hospodaření VHČ a školských zařízení zřizovaných MČ 
3.3. podpora vícezdrojového financování grantů a dotací 
3.4. využívání získávání finančních prostředků z více zdrojů HMP,             

ministerstva, EF, granty… 
3.5. vytvoříme adresář místních podnikatelů na webových           

stránkách a v mobilní aplikaci 
3.6. vytvoříme na webových stránkách seznam volných pracovních             

míst pro podporu zaměstnanosti v místních provozovnách 
 
4. Doprava a mobilita 
 

4.1. Rozpracování cyklogenerelu a dopravního generelu a zajištění             
dokumentací pro jednotlivé dílčí etapy realizace dopravních             
opatření, postupná realizace a naplňování schváleného           
dopravního generelu a cyklogenerelu 

4.2. vytvoření chodníkového programu v souladu s dopravním         
generelem 

4.3. výstavba nových autobusových zastávek a nového přechodu             
u restaurace Korál 

4.4. příprava dokumentace k přestavbě hlavní světelné křižovatky  
4.5. realizace cyklostezky mezi Prahou 21 a MČ Koloděje               

s návazností na propojení s HP 
4.6. zmapovaní kvality povrchu místních komunikací   
4.7. pokračování v podpoře přeložky 1/12 v původní trase 
4.8. pokračovat v úsilí trvalého zákazu vjezdu nákladních           

automobilů 
4.9. hledání kompromisního řešení konceptu parkování u           

vlakového nádraží včetně řešení parkování pro kola 
 
 

 
5. Životní prostředí 

 
5.1. trvalá a systematická ochrana Klánovického lesa 
5.2. obnova původních alejí a pěších cest s návazností na okolní                 

MČ a obce 
5.3. podpora rozvoje a údržby naučných stezek 
5.4. revitalizace biokoridorů, pravidelná péče o rybníky, vodní toky               

a to včetně studánek a pramenišť 



5.5. dokončení rekonstrukce stávajících stanovišť tříděného odpadu           
a jejich rozšiřování na úkor odpadu komunálního 

 
 
6. Vzdělávání a výchova 

 
6.1. zpracování Místních akčních plánů pro MŠ a ZŠ 
6.2. podpora zachování provozu Školního poradenského centra 
6.3. podpora trvalého vzdělávání pedagogických pracovníků 
6.4. podpora spolupráce školy a školek s místními spolky a               

zájmovými organizacemi,  komunitních aktivit dětí 
6.5. dokončení a zprovoznění přístavby MZŠ 
6.6. postupná modernizace školy a školek 
6.7. rozvíjení a realizace projektu Bezpečná cesta do školy 

 
 
7. Sociální prostředí a zdravotnictví 

 
7.1. udržení a rozvíjení terénního programu pro sociálně rizikové               

skupiny 
7.2. podpora pochůzkové pečovatelské služby 
7.3. spolupráce a podpora spolků zabývajících se činností pro               

seniory 
7.4. udržení rozsahu zdravotní péče poskytované v rámci MČ a               

jednání k jejich dalšímu rozšiřování 
7.5. narovnávání nájemních vztahů v rámci zdravotního střediska 
7.6. rekonstrukce budovy zdravotního střediska 
7.7. vytvoření plánu rozvoje městského zdraví, budování           

strategických partnerství pro zdraví 
 

8. Kultura, volný čas a sport 
 
8.1. zajištění realizace výstavby skautské klubovny 
8.2. podpora volnočasového vzdělávání v Újezdské akademii         

volného času a filmového klubu 
8.3. zachování a rozvoj grantového systému 
8.4. podpora tradičních sportovních, kulturních a společenských           

akcí, včetně důstojného připomínání si státních a významných               
svátků 

8.5. zvýšení možnosti využívání současných sportovišť a           
sportovních zařízení  veřejnosti 

8.6. podpora činnosti místního muzea a místní knihovny 
8.7. pokračovat v jednání o možnosti zřízení pobočky DDM 

 
 
 
 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00177/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Vladimír Saitzzpracoval:
Tajemník úřadu

 
 

Věc: Návrh na jmenování tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že tajemnice KV paní Ing. Ivana Bulířová skončila k 31.3.2016 pracovní poměr
u MČ Praha 21 a tím skončila i ve funkci tajemnice KV, rada doporučuje jmenovat jako novou
tajemnici refrentku archivu, paní Markétu Zahradníkovou od 26. 4. 2016.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 jmenování referentky archivu paní Markéty Zahradníkové tajemnicí Kontrolního výboru ZMČ

Praha 21
 
 
 
 

Dne 13.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00179/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Žádost občanského spolku Veselý Újezd o individuální dotaci na pořádání
kulturní akce Čarodějnice 2016

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu městské části Praha 21 předkládáme žádost spolku Veselý Újezd o individuální
dotaci ve výši 50 000 Kč pro pořádání kulturně společenské akce "Čarodějnice 2016". Kulturní
akce se bude konat 30. dubna 2016.

Dotace bude využita k úhradě nákladů spojených s technickým zabezpečením akce.

Rada MČ Praha 21 souhlasila dne 16. 2. 2016 na svém zasedání s poskytnutím individuální dotace
ve výši 50 000 Kč spolku Veselý Újezd.

Součástí předložené žádosti je i položkový rozpočet. Celkový rozpočet akce je 325 250 Kč.

Dále Zastupitelstvu městské části předkládáme ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace, která bude uzavřena podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 poskytnutí neinvestiční dotace spolku Veselý Újezd ve výši 50 000 Kč pro pořádání kulturní

akce "Čarodějnice 2016", která bude převedena z rozpočtu MČ Praha 21, z položky slavnosti
obce v kapitole 06 - kultura a cestovní ruch

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  29.04.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_dotace_Vesely_Ujezd

 
Příloha č.3: 03_navrh_verejnopravni_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

 
 

Dne 15.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 















V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00168/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Finanční výborpředkládá:
FV

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Informace z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 (zápis č. 9 z
jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis
č. 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 2016)

Důvodová zpráva

Zápis č. 9 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 2. 3. 2016, který je
předkládán  Zastupitelstvu na vědomí, obsahuje 3 bod a na 2 z nich je předložen návrh na
usnesení (RMČ Praha 21 vzala na vědomí usnesením RMČ31/0500/16).

Zápis č. 10 z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 21, ze dne 30. 3. 2016, který je předkládán
Zastupitelstvu na vědomí, obsahuje 3 body a na 1 z nich byl předložen návrh na usnesení (RMČ
Praha 21 vzala materiál na vědomí dne 12. 4. 2016).

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 9 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 2. 3. 2016 a zápis

č. 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne 30. 3. 2016
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_c_9_z_FV

 
Příloha č.3: 03_Zapis_c_10_z_fin_vyboru

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Dne 14.04.2016

 
 

Finanční výbor
FV

 
 









V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00166/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015

Důvodová zpráva

V souladu se všemi platnými zákony, předpisy, pokyny z MHMP, směrnicemi a Českými účetními
standardy, je vypracováváno čtvrtletně plnění rozpočtu MČ Praha 21.

K 31. 12. 2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 124 579,97 tis. Kč, tj. plnění k upravenému
rozpočtu na 100,87%. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 81 761,82 tis. Kč (tj. plnění vůči
upravenému rozpočtu na 67,11%), z toho běžné výdaje 64 096,43 tis. Kč (plnění na 92,14%)
a kapitálové výdaje 17 665,39 tis. Kč (plnění na 33,80%). Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
bylo vykázáno přebytkové, a to ve výši 42 818,15 tis. Kč. K docílenému plnění došlo především
vlivem vyššího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů.

Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši  1 812,31 tis. Kč, a to vlivem výnosů ve výši 83 387,31
tis. Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 81 574,99 tis. Kč (především
vlivem nákladů na transfery).

Ve vedlejší hospodářské činnosti byly docíleny výnosy ve výši 8 354,84 tis. Kč, náklady ve výši
8 101,82 tis. Kč a z toho vyplývající výsledek hospodaření ve výši  253,02 tis. Kč.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ31/0504/16 dne 15. 3. 2016.

Předložený materiál byl odsouhlasen místostarostou Janem Slezákem.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok 2015", a to v hlavní činnosti, v souladu s přiloženým

materiálem, který je součástí originálu usnesení
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
2) u k l á d á
 internímu auditu MČ Praha 21 prověřit v účetnictví vedlejší hospodářské činnosti:

- účtování o energiích v roce 2015 a následně v roce 2016 s rizikem finanční ztráty pro
MČ Praha 21 s ohledem na daňovou uznatelnost nákladů. Doložit správnost s ohledem na
daňové principy a účetní metodiku,

- účtování o nákladech (v HČ) a výnosech (ve VHČ) na hrobová místa odděleně,

- opravné položky k pohledávce za LEVEL za rok 2015  - jaký bude mít účetní a daňový
dopad proúčtování až v 1. čtvrtletí roku 2016 a v jaké směrnici toto bylo řešeno

 
 Zodpovídá:

 
 1. referent - interní audit
 Termín:  30.03.2016
 

 
 

3) u k l á d á
 - doplnění podkladů od paní Ing. Birkové a pana Slezáka ze zápisu FV č. 6/30. 9. 2015,

- vytvoření plánu VHČ v reálné účetní osnově (FV 9/11/15)
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozp_MCP21_za_rok_2015

 
 

Dne 14.04.2016
 
 

Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21

 
 













































V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00163/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 1-3,5-7,10-14, 16-21: změny rozpočtu v roce 2016

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 1: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 20,00 tis. Kč v kapitole 05 -
Zdravotnictví a sociální oblast  (schváleno usnesením RMČ29/0446/16).

Rozpočtové opatření č. 2: změna rozpočtu v roce 2016 - zapojení nevyčerpaných finančních
prostředků z dotace ze státního rozpočtu ve výši 94 447,00 Kč (pro rozpočtové opatření
zaokrouhleno na 94,50 tis. Kč) s využitím na stejný účel v roce 2016 - výkon pěstounské péče
 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (schváleno usnesením RMČ29/0446/16).

Rozpočtové opatření č. 3: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z hl.m.Prahy ve výši 84,0 tis. Kč na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných
občanům hl.m.Prahy pro rok 2016 - Pečovatelská služba - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální
oblast (schváleno usnesením RMČ29/0446/16).

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka finančních prostředků v souvislosti
 s ukončením projektu z účelové investiční a neinvestiční dotace-spolupodílů z UE a HMP v celkové
výši 598 249,49 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši 598,2 tis. Kč) na projekt v rámci Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost - na akci číslo 25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská
- v kapitole 02 - Městská infrastruktura (schváleno usnesením RMČ30/0483/16).

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2016 - vrácení nevyčerpaného neinvestičního
příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč z MZŠ Polesná na podporu činnosti školního poradenského
pracoviště v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
na účet zřizovatele MČ Praha 21 a opětovné zaslání neinvestičního provozního příspěvku ve výši
210,0 tis. Kč na účet MZŠ Polesná na podporu činnosti poradenského pracoviště v roce 2016 - v
kapitole 04 - Školství, mládež a sport (odsouhlaseno usnesením RMČ30/0484/16).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2016 - poskytnutí neinvestiční dotace
občanskému spolku Veselý Újezd ve výši 50,0 tis. Kč na pořádání kulturní akce Čarodějnice 2016,
převedením finančních prostředků z položky Slavnosti obce v kapitole 06 - Kultura a cestovní
ruch (viz usnesení RMČ29/0458/16 a odsouhlaseno usnesením RMČ31/0502/16).



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka nevyčerpaného provozního
příspěvku z MZŠ Polesná z roku 2015 ve výši 1 203 412,19 Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport a převedení na účet zřizovatele MČ Praha 21 do položky nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa. Jedná se o opravu usnesení RMČ31/0502/16. Částka nevyčerpaných
finančních prostředků je nižší o částku 210 000,0 Kč (nevyčerpaný příspěvek z roku 2015 na školní
poradenské pracoviště - viz rozpočtové opatření č. 6 - usnesení RMČ30/0484/16,  odsouhlaseno
usnesením RMČ32/0517/16 ).

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2016 - příjem neinvestiční účelové dotace z
MHMP ve výši 201 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. herních
zařízení za období 1. 10. 2015 - 31. 12. 2015 a převedení této částky na položku nespecifikované
rezervy v kapitole  10 - Pokladní správa pro další využití (schváleno usnesením RMČ31/0502/16).

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2016 - příjem investiční účelové dotace  z
MHMP ve výši 2 000 tis. Kč na investiční akci "Rekonstrukce kotelny MŠ Rohožník" (ORG 80108)
a investiční účelové dotace z MHMP ve výši 5 000 tis. Kč na investiční akci "Rekonstrukce plynové
kotelny MZŠ Polesná 1690" (ORG 80109) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (schváleno
usnesením RMČ31/0502/16).

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2016 - příjem účelové neinvestiční dotace
z MHMP ve výši 35 tis. Kč v rámci Grantového programu hl.m.Prahy pro oblast adiktologických
služeb na aktivity protidrogové prevence na místní úrovni - v kapitole 05 - Zdravotnictví a
sociální oblast  (schváleno usnesením RMČ31/0502/16).

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MHMP ve výši 55,40 tis. Kč pro Místní lidovou knihovnu - v kapitole 06 - Kultura a cestovní
ruch  (schváleno usnesením RMČ31/0502/16). 

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 480 tis. Kč v kapitole 05
- Zdravotnictví a sociální oblast (schváleno usnesením RMČ32/0517/16).

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace
z MŠMT ve výši 35,0 tis. Kč pro MZŠ Polesná 1690 na program na podporu aktivit v oblasti
primární prevence rizikového chování na rok 2016. Název projektu: KOONtinuální program
zážitkové prevence na prvním stupni - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. Dotace bude
přeposlána formou neinvestičního příspěvku zřízené MZŠ Polesná na úhradu DPP/DPČ ve
výši 25,0 tis. Kč a ostatních neinvest. výdajů ve výši 10,0 tis. Kč  (schváleno usnesením
RMČ32/0517/16).

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2016 - vratka nevyčerpaného provozního
příspěvku z 1. MŠ Čentická z roku 2015 ve výši 154 931,04 Kč a z MŠ Sluníčko z roku
2015 ve výši 435 158,68 Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a převedení na účet
zřizovatele MČ Praha 21 do položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa
 (odsouhlaseno usnesením RMČ32/0517/16).

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2016 - ponechání nevyčerpaných prostředků
ve výši 32 001 033,69 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 32 001,0 tis. Kč)
poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2015 na akci Přístavba MZŠ Polesná (ORG 80020)
pro využití na stejný účel v roce 2016 ve výši 24 001 033,69 Kč (pro rozpočtové opatření
zaokrouhleno na 24 001,0 tis. Kč) na akci Přístavba MZŠ Polesná (ORG 80020) a na jiný účel
v celkové výši 8 000,0 tis. Kč, z toho na akci Vybavení MZŠ Polesná (neinvestiční) ve výši 2



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

000,0 tis. Kč a na akci Rekonstrukce skautské klubovny (ORG 80134) ve výši 6 000,0 tis. Kč -
v kapitole 04 - Školství, mládež a sport  (předloženo ke schválení do RMČ dne 12. 4. 2016).

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2016 - přijetí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 48,0 tis. Kč v kapitole
05 - Zdravotnictví a sociální oblast  (předloženo ke schválení do RMČ dne 12. 4. 2016). 

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2016 - převedení vlastních zdrojů MČ Praha
21 ve výši  3 600,0 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2016 na investiční akci Přístavba
MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport do položky nespecifikované rezervy v
kapitole 10 - Pokladní správa (předloženo na vědomí do RMČ dne 12. 4. 2016).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 1 - 3, 5, 11 - 14, 16, 17, 19 a 20: změny rozpočtu v roce 2016 dle

předložených tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtová opatření č. 6, 7, 10, 18 a 21: změny rozpočtu v roce 2016 dle předložených

tabulek, které jsou součástí tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_1_az_3_5_az_7_10_az_14_16_az_21_zmeny_R2016

 
 

Dne 14.04.2016
 
 

Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21

 
 



MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 1 - 3, 5 - 7, 10 - 14, 16 - 21:  změny rozpočtu v roce 2016

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 25. 4. 2016

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

1

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské

péče ve výši 20,00 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc.oblast (č.dokladu 2002)

změna R
Přijetí účel.neinvest.dotace ze státního rozpočtu

231 63 30 4137 000013010 0500 000000614 20 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 43 39 5166 000013010 0500 000000614 20 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

2

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z

dotace ze SR roku 2015 ve výši 94 447,00 Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na 94,50 tis.

Kč) s využitím na stejný účel v roce 2016 - výkon

pěstounské péče

změna R

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z

roku 2015 do roku 2016 231 8115 000013010 0500 614 94 500,00

Konzultační, poradenská a právní služby 231 43 39 5166 000013010 0500 614 38 000,00

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 000013010 0500 614 56 500,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

3

Přijetí účelové neinvestiční dotace z hl.m.Prahy

na podporu registrovaných sociálních služeb

poskytovaných občanům hl.m.Prahy pro rok 2016

- Pečovatelská služba - v kapitole 05 -

Zdravotnictví a soc.služby (č.dokladu 3004).

změna R
Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP 

231 63 30 4137 81 0500 84 000,00

Platy zaměstanců v prac.poměru 231 43 51 5011 81 0500 62 000,00

Povinné pojistné na soc.zabezpeč.
231 43 51 5031 81 0500 16 000,00

Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění 231 43 51 5032 81 0500 6 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

5

Vratka finančních prostředků v souvislosti s

ukončením projektu z účelová investiční a

neinvestiční dotace-spolupodílů z EU a HMP v

celkové výši 598 249,49 Kč (pro rozpočtové

opatření ve výši 598,2 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost - na akci číslo 25564

Revitalizace rybníku v ul. Dubinská - v kapitole 02 - 

Městská infrastruktura, převodem z položky

nespecifik.rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa

(č. dokladu 7004). 

změna R Vratka neinvestiční účel.dotace z EU 231 63 30 5347 00017030 0200 002556400 48 100,00

Vratka neinvestiční účel.dotace z MHMP 231 63 30 5347 00000088 0200 002556400 4 200,00

Vratka investiční dotace z EU 231 63 30 5347 00017857 0200 002556400 501 600,00

Vratka investiční dotace z MHMP 231 63 30 5347 00000088 0200 002556400 44 300,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -598 200,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

Stránka 1



6

Vrácení nevyčerpaného neinvestičního

příspěveku ve výši 210,0 tis. Kč z MZŠ Polesná na

podporu činnosti školního poradenského

pracoviště v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 -

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na účet

zřizovatele MČ Praha 21 a opětovné zaslání

neinvestičního provozního příspěvku ve výši

210,0 tis. Kč na účet MZŠ Polesná na podporu

činnosti poradenského pracoviště v roce 2016 - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

změna R

Přijetá vratka nevyčerpaného neinvestičního

příspěveku z MZŠ Polesná na podporu činnosti

školního poradenského pracoviště v roce 2015
231 31 13 2229 0400 659 210 000,00

Opětovné zaslání neinvestičního provozního

příspěvku pro MZŠ Polesná na podporu činnosti

školního poradenského pracoviště v roce 2016
231 31 13 5331 0400 659 210 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

7

Poskytnutí neinvestiční dotace občanskému

spolku Veselý Újezd ve výši 50,0 tis. Kč na

pořádání kulturní akce Čarodějnice 2016,

převedením finančních prostředků z položky

Slavnosti obce v kapitole 06 - Kultura a cestovní

ruch

změna R

Neinvestiční dotace občanskému spolku Veselý

Újezd na pořádání kulturní akce Čarodějnice 2016
231 33 99 5222 0600 666 50 000,00

Slavnosti obce - nákup ostatních služeb 231 33 99 5169 0600 73 -50 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

10

Vratka nevyčerpaného provozního příspěvku z

MZŠ Polesná z roku 2015 ve výši 1 203 412,19 Kč -

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a

převedení na účet zřizovatele MČ Praha 21 do

položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (oprava usnesení

RMČ31/0502/16) 

změna R

Příjem nevyčerpaného provozního příspěvku z

MZŠ Polesná z roku 2015 231 31 13 2229 0400 303 1 203 400,00

Nespecifikované rezervy
231 64 09 5901 1000 303 1 203 400,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

11

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP ve

výši 201 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních

hracích přístrojů a jiných tech.herních zařízení za

období 1. 10. 2015 - 31. 12. 2015 a převedení této

částky na položku nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - Pokladní správa pro další využití (č.

dokladu 3006)

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP z VHP

za 4.Q 2015 231 63 30 4137 98 1000 201 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 98 1000 201 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

12

Příjem investiční účelové dotace z MHMP ve výši

2 000 tis. Kč na investiční akci "Rekonstrukce

kotelny MŠ Rohožník" (ORG 80108) a investiční

účelové dotace z MHMP ve výši 5 000 tis. Kč na

investiční akci "Rekonstrukce plynové kotelny

MZŠ Polesná 1690" (ORG 80109) v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport (č. dokladu 3011)

změna R
Investiční účelová dotace z MHMP 

231 63 30 4137 84 04000080108000000 2 000 000,00

Stránka 2



Investiční akce "Rekonstrukce kotelny MŠ

Rohožník" 231 31 11 6121 84 04000080108000000 2 000 000,00

Investiční účelová dotace z MHMP 
231 63 30 4137 84 04000080109000000 5 000 000,00

Investiční akce "Rekonstrukce plynové kotelny

MZŠ Polesná 1690" 231 31 13 6121 84 04000080109000000 5 000 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

13

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 35 tis. Kč v rámci Grantového programu

hl.m.Prahy pro oblast adiktologických služeb na

aktivity protidrogové prevence na místní úrovni -

v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č.

dokladu 3007)

změna R
Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP

231 63 30 4137 81 0500 35 000,00

Aktivity specifické protidrogové prevence na

lokální úrovni 231 35 41 5169 81 0500 69 35 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

14

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP ve

výši 55,40 tis. Kč pro Místní lidovou knihovnu - v

kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch (č. dokladu

3009)

změna R
Příjem neinvestiční účelové dotace z MHMP

231 63 30 4137 81 0600 55 400,00

Knihy, učební pomůcky a tisk
231 33 14 5136 81 0600 55 400,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

16

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstnounské

péče ve výši 480 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2005)

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 63 30 4137 13010 0500 614 480 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 43 39 5011 13010 0500 614 177 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 43 39 5031 13010 0500 614 45 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.
231 43 39 5032 13010 0500 614 16 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby
231 43 39 5166 13010 0500 614 50 000,00

Nákup ostatních služeb 231 43 39 5169 13010 0500 614 180 000,00

Věcné dary 231 43 39 5194 13010 0500 614 12 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

17

Přijetí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ve

výši 35,0 tis. Kč pro MZŠ Polesná 1690 na

program na podporu aktivit v oblasti primární

prevence rizikového chování na rok 2016. Název

projektu: KOONtinuální program zážitkové

prevence na prvním stupni - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport. Dotace bude přeposlána

formou neinvestičního příspěvku zřízené MZŠ

Polesná na úhradu DPP/DPČ ve výši 25,0 tis. Kč a

ostatních neinvest.výdajů ve výši 10,0 tis. Kč (č.

dokladu 2007).

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu (MŠMT) 231 63 30 4137 33122 0400 35 000,00

Neinvestiční provozní příspěvek pro MZŠ Polesná

na projekt: KOONtinuální program zážitkové

prevence na prvním stupni 231 31 13 5336 33122 0400 35 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal
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Vratka nevyčerpaného provozního příspěvku z 1.

MŠ Čentická z roku 2015 ve výši 154 931,04 Kč a z

MŠ Sluníčko z roku 2015 ve výši 435 158,68 Kč - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport a převedení

na účet zřizovatele MČ Praha 21 do položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa 

změna R

Příjem nevyčerpaného provozního příspěvku z 1.

MŠ Čentická z roku 2015 231 31 11 2229 0400 301 154 900,00

Nespecifické rezervy 231 64 09 5901 1000 301 154 900,00

Příjem nevyčerpaného provozního příspěvku z MŠ

Sluníčko z roku 2015 231 31 11 2229 0400 304 435 100,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 304 435 100,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

19

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředů

ve výši 32 001 033,69 Kč (pro rozpočtové opatření

zaokrouhleno na 32 001,0 tis. Kč) poskytnutých z

rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2015 na akci Přístavba

MZŠ Polesná (ORG 80020) pro využití na stejný

účel v roce 2016 ve výši 24 001 033,69 Kč (pro

rozpoč.opatř. 24 001,0 tis. Kč) na akci Přístavba

MZŠ Polesná (ORG 80020) a na jiný účel v celkové

výši 8 000,0 tis. Kč, z toho na akci Vybavení MZŠ

Polesná (neinv.) ve výši 2 000,0 tis. Kč a na akci

Rek.skautské klubovny (ORG 80134) ve výši 6

000,0 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a

sport (č. dokladu 3012)

změna R

Zapojení nevyčerpaných prostředků z MHMP z

r.2015 do roku 2016 231 8115 90 0400 32 001 000,00

Přístavba MZŠ Polesná - stavební práce
231 31 13 6121 90 0400 80020 23 001 000,00

Přístavba MZŠ Polesná - stroje,přístroje, zařízení

(invest.položka) 231 31 13 6122 90 0400 80020 1 000 000,00

Vybavení MZŠ Polesná (neinvestiční) - drobný

hmotný dlouhodobý majetek 231 31 13 5137 90 0400 2 000 000,00

Rekonstrukce skautské klubovny
231 34 21 6121 90 0400 80134 6 000 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

20

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstnounské

péče ve výši 48,0 tis. Kč v kapitole 05 -

Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2020)

změna R

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu 231 63 30 4137 13010 0500 614 48 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231 43 39 5011 13010 0500 614 36 000,00

Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní

politiku zaměst. 231 43 39 5031 13010 0500 614 9 000,00

Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 231 43 39 5032 13010 0500 614 3 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

21

Převedení vlastních prostředků ve výši 3 600,0 tis.

Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2016 na

investiční akci Přístavba MZŠ Polesná v kapitole

04 - Školství, mládež a sport do položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní

správa. 

změna R
Přístavba MZŠ Polesná - stavební práce

231 31 13 6121 0400 80020 -3 600 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 3 600 000,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

13.4.2016
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00165/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázodpovídá:
vedoucí finančního odboru

 
Ing. Jana Piknovázpracoval:
referent - ekonom pro zřizované organizace

 
 

Věc: Revokace Usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.2015 o přesunu neinvestičního
příspěvku na podporu činnosti školního poradenského pracoviště do rezervního
fondu MZŠ Polesná

Důvodová zpráva

Z důvodu, že zřizovatel MČ Praha 21 nemůže dle informací z MHMP a dle zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů své příspěvkové organizaci schválit přesun
schváleného účelového neinvestičního příspěvku na rok 2015 do rezervního fondu  na využití
až v roce 2016, je nutné usnesení ZMČ8/0093/15 z 23.11.20015 revokovat. Vzhledem k
tomu, že MZŠ Polesná tento účelový neinvestiční příspěvek na podporu činnosti školního
poradenského pracoviště v kalendářním roce 2015 nečerpala, bude nám v rámci ročního
vypořádání finančních vztahů se zřizovatelem v roce 2016 do 31.3.2016 vrácen zpět na
účet  zřizovatele MČ Praha 21. V tomto usnesení zároveň Rada MČ souhlasí s opětovným
posláním neinvestičního provozního příspěvku zřizovatele ve stejné výši 210.000,- Kč  na
podporu činnosti školního poradenského centra v MZŠ Polesná na využití v období 01.01.2016 -
31.12.2016. 

Materiál byl projednán s místostarostou Janem Slezákem.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 revokaci usnesení ZMČ8/0093/15 ze dne 23. 11. 2015. Zřizovatel  MČ Praha 21 nemůže

poskytnout neinvestiční příspěvek své příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v roce 2015
přídělem do rezervního fondu pro využití v roce 2016, ale pouze formou neinvestičního



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

provozního příspěvku pro rok 2015, podléhající finančnímu vypořádání za rok 2015 se
zřizovatelem MČ Praha 21.

 
 
 

2) s c h v a l u j e
 rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2016 - vrácení nevyčerpaného

neinvestičního provozního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč z MZŠ Polesná na podporu činnosti
školního poradenského pracoviště v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 - v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport na účet zřizovatele MČ Praha 21 a opětovné zaslání neinvestičního
provozního příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč na účet MZŠ Polesná na podporu činnosti
poradenského pracoviště v roce 2016 - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, na příští
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení - v souladu s přiloženou tabulkou, která je
nedílnou součástí usnesení  (odsouhlaseno usnesením RMČ30/0484/16)

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_RO_c_6_zmena_R2016_ORJ04

 
Příloha č.3: 03_usneseni_ZMC8_0093_15

 
 

Dne 14.04.2016
 
 

Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21

 
 



Městská část  Praha 21

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2016

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

6

Vrácení nevyčerpaného neinvestičního

příspěveku ve výši 210,0 tis. Kč z MZŠ

Polesná na podporu činnosti školního

poradenského pracoviště v období od 1. 9.

2015 do 31. 12. 2015 - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport na účet

zřizovatele MČ Praha 21 a opětovné

zaslání neinvestičního provozního

příspěvku ve výši 210,0 tis. Kč na účet

MZŠ Polesná na podporu činnosti

poradenského pracoviště v roce 2016 - v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport.

změna R

Přijetá vratka nevyčerpaného neinvestičního

příspěveku z MZŠ Polesná na podporu

činnosti školního poradenského pracoviště v

roce 2015 231 31 13 2229 0400 659 210 000,00

Opětovné zaslání neinvestičního provozního

příspěvku pro MZŠ Polesná na podporu

činnosti školního poradenského pracoviště v

roce 2016 231 31 13 5331 0400 659 210 000,00

 

Ing.V.Berková  24. 2. 2016
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00140/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 537/381 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán na základě žádosti manž. Novákových, kteří požádali o možnost odkoupit
část pozemku 537/34, který je ve svěřené správě MČ Praha 21. Pozemek je v katastru nemovitostí
vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Jako důvod žadatelé uvedli rozšíření vjezdu na
jejich pozemek č. parc. 537/33 o cca 0,70 m (viz příloha č. 2 - žádost,situace).

Předmětnou žádost projednala Komise územního rozvoje a následně RMČ dne 20.10.2015 a
usnesením RMČ26/0413/15 (viz příloha č. 3) uložila OMI zajistit zpracování znaleckého posudku
pro odprodej části předmětného pozemku. Následně byl dne 14.12.2015 předložen záměr na
odprodej k odsouhlasení na jednání ZMČ, které v té době vykonávalo všechny pravomoce rady.
Návrh na záměr odprodeje nebyl přijat, neboť zastupitelstvo si před odsouhlasením záměru
vyžádalo předložení oddělovacího geometrického plánu.

Následně byl návrh záměru na odprodej pozemku č. parc. 537/381 o výměře 7m2, který vznikl
oddělením dle geometrického plánu č. 3404-1262/2015 (viz příloha č. 4) z původního pozemku
č. parc. 537/34, předložen na jednání ZMČ dne 1.2.2016. Na začátku jednání zastupitelstva byl
tento bod stažen z programu.

Celková cena dle aktuální znaleckého posudku za odprodej 7 m2 je navržena v celkové výši
28.500Kč (viz příloha č. 5).
Rada městské části souhlasila s odprodejem předmětného pozemku usn. č. RMČ31/0499/16 ze
dne 15.3.2016.

Záměr na odprodej byl zveřejněn v termínu od 23.3.2016 do 8.4.2016.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
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 záměr odprodat pozemek č. parc. 537/381 o výměře 7 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy, který
vznikl oddělení z pozemku č. parc. 537/34, jež je ve svěřené správě MČ Praha 21, předem
známému zájemci, manž. Ing. Radku a Mgr. Soně Novákovým, za cenu  obvyklou dle znal.
posudku stav. Františka Mráze, DiS v celkové výši 28.500Kč s tím, že zájemce uhradí veškeré
náklady vzniklé s tímto odprodejem (vyhotovení kupní smlouvy, správní poplatek, daň z
nabytí nemovitých věcí a příp. další)

 
 
 

2) u k l á d á
 radě MČ Praha 21 uzavřít kupní smlouvu

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  10.06.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zadost_situace.pdf

 
Příloha č.3: 03_usn.RMC26_0413_15

 
Příloha č.4: 04_Geom.pl

 
Příloha č.5: 05_Znal.pos.akt

 
 

Dne 14.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00176/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Duplicitní zápis vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s ústní nabídkou pí Liepoldové na vypořádání duplicitního
zápisu vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 o výměře 37 m2 v k.ú. Újezd nad Lesy. Na LV č. 4765
je zapsána jako vlastník pí Liepoldová i Hl.m.Praha se svěřenou správou pro MČ Praha 21.

Jedná s o pozemek pod chodníkem před domem č. pop. 84 při ulici Starokolínské viz situace.

MČ řeší tyto nabídky na vypořádání duplicitního zápisu uzavřením "Dohody o narovnání a uznání
vlastnického práva" (dále jen Dohoda), ve které duplicitně zapsaný vlastník uzná vlastnické
právo Hl.m. Prahy se svěřenou správou pro MČ Praha 21 a to bezúplatně.

Jelikož se tyto Dohody od roku 2014 nezapisují do katastru nemovitostí Zápisem,
nýbrž Vkladem je nutné tuto věc nově projednat i na zastupitelstvu MČ. Po podání návrhu na
vklad Katastrální úřad  zruší v katastru nemovitostí duplicitní zápis vlastnictví.

Vítáme vstřícný přístup pí Liepoldové k duplicitnímu zápisu vlastnictví a vzhledem k
tomu, že sjednocením vlastnictví pozemků a staveb (chodník) nastane ideální stav
vlastnictví,  doporučujeme souhlasit s uzavřením Dohody, kdy duplicitně zapsaný vlastník uzná
bezúplatně vlastnické právo obce.

RMČ souhlasila s uzavřením dohody usn. RMČ33/0541/16 dne 12.4.2016.

 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví pozemku č. parc. 1608/5 v k.ú. Újezd nad
Lesy uzavřením bezúplatné Dohody o narovnání a uznání vlastnického práva ve prospěch
Hlavního města Prahy, se svěřenou správou pro MČ Praha 21 s pí Evou Liepoldovou

 
 
 

2) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem předmětné dohody

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  10.06.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_situace_duplnicitni_zapis_poz.

 
Příloha č.3: 03_Dohoda_o_narovnani_a_uznani_vlastnickeho_prava_2016.pdf

 
 

Dne 14.04.2016
 
 

RNDr. Pavel Roušar
zastupitel MČ Praha 21
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Dohoda o narovnání a uznání vlastnického práva 

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
 
Účastníci dohody: 
 

1) Hlavní město Praha  
IČ: 000 64 581 
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01,   

za které je v této věci oprávněna jednat  
Městská část Praha 21 
IČ: 002 40 923 
se sídlem Praha 9, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,   
zastoupená paní Karlou Jakob Čechovou, starostkou 

na straně jedné jako oprávněný (dále jen jako „Oprávněný“) 
 

a 

 
2) Eva Liepoldová,  

r.č.  
trvale bytem,  

na straně druhé jako povinný (dále jen jako „Povinný“) 
 
(dále také společně jen jako „smluvní strany“) 
 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 
Dohodu o narovnání a uznání vlastnického práva  

(dále jen jako „Dohoda“) 
 

1. Předmět dohody 

1.1. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou na listu vlastnictví č. 4765 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, zapsáni jako 
duplicitní vlastníci pozemku parc. č. 1608/5 , který se nachází v katastrálním území Újezd 
nad Lesy, obec Praha (dále jen jako „Pozemek“). 

 

2. Účel dohody 

2.1. Účelem a cílem této dohody je odstranění zápisu duplicitního vlastnictví k Pozemku 
v katastru nemovitostí, a to provedením zápisu vlastnického práva k Pozemku ve prospěch 
Oprávněného, který je jeho skutečným a výlučným vlastníkem. 

2.2. V zájmu bezkonfliktního a smírného vyřešení vzájemných vztahů s cílem předejít 
složitému, časově i finančně nákladnému soudnímu řízení se smluvní strany dohodly na 
narovnání jejich výše uvedeného sporného vlastnictví následovně. 

 

3. Prohlášení smluvních stran 

3.1. Smluvní strany považují za nesporné, že Oprávněný: (a) je (a vždy byl) v dobré víře, že 
je Pozemek v jeho vlastnictví; (b) má Pozemek ve své řádné, poctivé a pravé držbě, stará se 
o ně a udržuje ho; a (c) Pozemek nabyl na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Smluvní strany touto dohodou činí souhlasné prohlášení o tom, že práva k Pozemku 
nejsou mezi nimi sporná ani pochybná a že jediným a výlučným vlastníkem Pozemku je 
Oprávněný.  
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3.3. Povinný touto dohodou výslovně uznává a činí nesporným, že jediným a výlučným 
vlastníkem Pozemku v minulosti byl a nadále je pouze Oprávněný. 

3.4. Povinný touto dohodou dále výslovně uznává a činí nesporným, že mu nesvědčí 
vlastnické či jiné právo k Pozemku, a to byť jen z části. 

3.5. Toto prohlášení činí smluvní strany pro účely provedení vkladu výlučného vlastnického 
práva k Pozemku ve prospěch Oprávněného do katastru nemovitostí, jímž příslušný 
katastrální úřad vyznačí v části A výše uvedeného LV jako výlučného vlastníka Pozemku: 
„Hlavní město Praha, IČ: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01“, 
se svěřenou správou nemovitosti ve vlastnictví obce: „Městská část Praha 21, IČ: 00240923, 
Praha 9, Staroklánovická 260, PSČ 190 16.“ a zároveň vymaže zápis vlastnického práva 
Povinného, čím odstraní duplicitní zápis vlastnictví k Pozemku. 

3.6. Nabytím účinnosti této Dohody zanikají jakákoli sporná práva a povinnosti smluvních 
stran vůči sobě navzájem a nahrazují se právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě. 

 

4. Bezplatnost dohody 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že se tato dohoda sjednává jako bezúplatná. 

 

5. Ostatní ujednání 

5.1. Smluvní strany svými nově přijatými závazky uvedenými v této Dohodě plně nahradily 
všechny mezi nimi dosud existující nároky, týkající se Pozemku. Smluvní strany dále 
prohlašují, že úplným splněním této Dohody mezi nimi nejsou žádné vzájemné nároky 
z duplicitního zápisu vlastnictví popsaného v čl. 1. této Dohody, a zavazují se, že žádné 
takové nároky nadále nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat. 

5.2. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jejich vzájemná práva a závazky 
k Pozemku jsou touto Dohodou zcela narovnány, nemají vůči sobě žádné právní nároky, 
závazky a pohledávky (kromě těch, které jsou v této Dohodě výslovně uvedeny). 

5.3. Povinný se dále zavazuje, že nebude nikdy v budoucnu u soudu či jiným způsobem 
uplatňovat jakákoli svá práva k Pozemku, jakož i jakákoli svá práva s Pozemkem související.  

5.4. Povinný se dále zavazuje informovat o uzavření této Dohody své právní předchůdce, 
jakož i právní nástupce tak, aby byl naplněn účel této Dohody a nemohlo být v budoucnu 
jakkoli zpochybněno vlastnické právo k Pozemku ve prospěch Oprávněného či právních 
nástupců Oprávněného. 

5.5. Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že (a) jsou oprávněny podepsat, převzít a 
plnit závazky, které pro ně z této Dohody vyplývají; (b) úplné splnění všech závazků z této 
Dohody je jejich skutečným záměrem, pročež (c) se zdrží jakýchkoliv kroků, které by mohly 
vést ke zpochybnění této Dohody nebo závazků převzatých kterýmkoli účastníkem řízení 
v dobré víře na základě a v souvislosti s touto Dohodou. 

 

6. Odstranění duplicitního zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí 

6.1. Oprávněný se stane jediným a výlučným vlastníkem Pozemku provedením vkladu této 
Dohody do katastru nemovitostí. Do dne pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního 
úřadu o odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva dle této Dohody jsou smluvní 
strany svými smluvními projevy vázány. 

6.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost ke splnění 
všech náležitostí a požadavků příslušného katastrálního úřadu. V případě, že katastrální 
úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu výlučného vlastnického 
práva ve prospěch Oprávněného do katastru nemovitostí (a současný výmaz vlastnického 
práva Povinného), zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby 
v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové dohody o 
narovnání a uznání vlastnického práva, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po 
odstranění zjištěných vad, odpovídat obsahu této Dohody, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od právní moci zamítavého rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. To vše tak, aby 
mohlo být řádně zapsáno výlučné vlastnické právo Oprávněného k Pozemku za současného 
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odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k Pozemku. Toto ujednání, a závazky z něho pro 
smluvní strany vyplývající, považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu 
ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku. 

6.3. Strany se zavazují podat návrh na povolení vkladu této Dohody do katastru nemovitostí 
společně (společně podepíší tento návrh) a poskytnout si v řízení o povolení vkladu 
potřebnou součinnost dle čl. 6.2. této Dohody. Uvedené ustanovení nebrání žádné smluvní 
straně, aby návrh na vklad dle této Dohody podala samostatně. 

 

7. Závěrečná ujednání 

7.1. Tato Dohoda a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky.  

7.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

7.3. Smluvní strany byly informovány, že tato Dohoda bude zveřejněna na webových 
stránkách Oprávněného a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za 
důvěrné a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním 

7.4. Tuto Dohodu je možné měnit pouze na základě písemného dodatku, jenž bude 
obsahovat vzájemně souhlasný projev vůle obou smluvních stran. 

7.5. Tato Dohoda je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Oprávněný 
a Povinný obdrží každý po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro potřeby 
řízení o povolení vkladu před katastrálním úřadem. 

7.6. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že: (a) měly dostatečnou možnost se seznámit 
s obsahem této smlouvy, který je výsledkem jednání stran; (b) měly skutečnou příležitost 
ovlivnit její obsah, vůči němuž nemají žádných námitek; (c) si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetly a jejímu obsahu zcela rozumí; a (d) na důkaz souhlasu s výše uvedeným 
textem připojují své podpisy. 

 

 
V Praze dne ________     V ______________ dne ________ 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 

Městská část Praha 21     __________________ 
Karla Jakob Čechová, starosta 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00178/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Výbor pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 za
rok 2015

Důvodová zpráva

V souladu s vnitřní směrnicí č. 7/13 O schvalování účetní závěrky je předložen návrh složení
Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha 21 a jí zřízených
příspěvkových organizací za r. 2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 navržené členy Výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky MČ Praha

21, včetně zřízených příspěvkových organizací, za rok 2015 ve složení:

předseda:     Ing. Vlasta Berková

členové:       Jan Slezák (místostarosta MČ Praha 21)

                   Vladimír Saitz (předseda inventarizační komise)

                    Ing. Miloš Mergl (člen Finančního výboru)

                    Ing. Blanka Birková (referent interního auditu)

tajemník:      Ing. Jana Piknová

náhradník za člena Finančního výboru: JUDr. Ivan Přikryl
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
Dne 13.04.2016

 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00172/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
zastupitel MČ Praha 21

 
Pavel Zemanzpracoval:
vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

 
 

Věc: Přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu

Důvodová zpráva

Na základě úkolu č. Uk/00013/2016 z 10. jednání Zastupitestva předkládá Rada MČ Praha 21 v
příloze Přehled využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 přehled o využití a ztrátovosti Polyfunkčního domu, zpracovaný odborem VHČ, správy bytů

a údržby dne 4. 4. 2016, s podrobným zaměřením na zimní sezónu 2015-16
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_komentar_vyuziti_a_nakladovost_PFD

 
Příloha č.3: 03_tabulky_a_grafy_vyuziti_a_nakladovost_PFD

 
 

Dne 13.04.2016
 
 

Jan Slezák
zastupitel MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00181/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Zápis z jednání GK RMČ Praha 21 a výsledky hodnocení žádostí předložených
projektů na rok 2016

Důvodová zpráva

Grantová komise zasedala dne 29. 3. 2016 a vyhodnotila podané žádosti o grant, viz tabulka
č.03. Žádost podalo 26 organizací v 50 projektech. Všechny organizace splnily stanovené formální
náležitosti.

Grantové komisi byla předložena tabulka z kontroly formálních náležitostí podaných žádostí
vypracované referentem (Granty a MA21). Organizace, u nichž byly zjištěny nedostatky, byly
dne 23. 3. 2016 emailem vyzvány k doložení v náhradním termínu do 1. 4. 2016. Žádný projekt
z důvodu formální kontroly nebyl vyřazen. Grantová komise ponechala pravidla pro konečné
rozdělení částek stejná jako v roce 2015 - viz příloha č. 02_zapis_GK_29_03_16. GK navrhla
rozdělit částku 448 013 Kč mezi 43 projektů, zbývající část 51 987 Kč navrhla ponechat v
rozpočtu MČ Praha 21.  7 projektů (č. 1, 4, 5, 29, 32, 44, 45) nebylo podpořeno, odůvodnění
viz příloha č. 02_zapis_GK_29_03_16.Celkové požadované finanční prostředky na realizaci všech
předložených projektů činily  1 105 038 Kč.

Rada MČ Praha 21 na základě jednání ze dne 12. dubna 2016 předkládá návrh na rozdělení
programových dotací, na jehož základě doporučuje  Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení
přidělení finančních prostředků dle tabulky A, a zároveň doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 21
k neschválení přidělení finančních prostředků dle tabulky B. Tabulka C obsahuje nepodpořené
projekty, které nesplnily kritéria, odůvodnění viz zápis GK, příloha č. 02.

Dále předkládáme Zastupitelstvu MČ Praha 21 ke schválení návrh na uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jednotlivé žádosti pro jejich rozsáhlost jsou k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu kanceláře
starostky MČ Praha 21.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 

1) s c h v a l u j e
 návrh RMČ na přidělení finančních prostředků dle tabulky A, která je nedílnou součástí

tohoto usnesení
 
 
 

2) s c h v a l u j e
 doporučení RMČ nepřidělit finanční prostředky dle tabulky B, která je nedílnou součástí

tohoto usnesení
 
 
 

3) s c h v a l u j e
 vyřazení žadatelů uvedených v tabulce C, kteří nesplnili kritéria dle grantového řízení pro

rok 2016 a která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
 

4) p o v ě ř u j e
 starostku MČ Praha 21 podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  01.06.2016
 

 
 

5) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /kancelář tajemníka/ informovat žadatele o výsledku grantového řízení

 
 Zodpovídá:

 
 1. Tajemník úřadu
 Termín:  02.05.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_zapis_29_03_2016

 
Příloha č.3: 03_navrh_vysledku_pro_rok_2016_grantova_komise

 
Příloha č.4: 04_tabulka_formalnich_nalezitosti_2016

 
Příloha č.5: 05_tabulka_A_Doporucene_granty_2016_ke_schvaleni

 
Příloha č.6: 06_tabulka_B_Nedoporucene_granty_2016_ke_schvaleni

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Příloha č.7: 07_tabulka_C_Nepodporene_granty_2016_nesplnene_kriteria
 

Příloha č.8: 08_vzor_Verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace
 

 
Dne 14.04.2016

 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 









Tab.: Návrh výsledků pro rok 2016 grantovou komisí

evidenční číslo seznam organizací název projektu název programu Cíl projektu
Časové období 

projektu

Celkový rozpočet 

projektu

Požadovaná výše 

grantu

Maximální výše 

grantu

Doporučená výše 

grantu

1. Tichý svět Sociální rehabilitace
Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity
sociální rehabilitace celoroční 1 259 100 30 000 30 000 0

2. Klub aktivních seniorů Mezinárodní den seniorů Kultura, osvěta, vzdělávání kulturní akce, zábava jednorázová 7 500 7 500 7 500 5625

3. Klub aktivních seniorů Za aktivní život seniorů Kultura, osvěta, vzdělávání zvýšení kvality života celoroční 90 600 30 000 30 000 15000

4. Český kynologický svaz
Rekonstrukce stávajícího 

osvětlení

Ekologie a životní 

prostředí
rekonstrukce osvětlení celoroční 29 500 10 000 10 000 0

5. Miroslav Váša Rozvoj šachového klubu Kultura, osvěta, vzdělávání nábor mládeže celoroční 10 000 5 000 5 000 0

6. Rarášek 6.újezdský karneval Kultura, osvěta, vzdělávání kulturní akce, zábava jednorázová 20 500 10 000 10 000 10000

7. Rarášek 8.cesta za pokladem skřítků
Ekologie a životní 

prostředí
aktivně strávit volný čas jednorázová 20 500 10 000 10 000 10000

8. Rarášek 8.újezdské kolodění Sportovní aktivity
ukázat zdravý životní 

styl
jednorázová 18 500 10 000 10 000 10000

9. Rarášek 2.újezdský strašiles Kultura, osvěta, vzdělávání
rozvoj fantazie, odvahy, 

samostatnost
jednorázová 16 000 10 000 10 000 10000

10. SPCCH Kultura, osvěta vzdělávání Kultura, osvěta, vzdělávání
kulturní akce, trénování 

paměti
celoroční 147 000 30 000 30 000 15000

11. SPCCH Sportovní aktivity Sportovní aktivity cvičení a plavání celoroční 61 000 30 000 30 000 15000

12. Tři pro zdraví

Pořádání seriálu 3 závodů pro 

zdraví a dalších kulturně-

sportovních akcí v 

mikroregionu Klánovického 

lesa

Sportovní aktivity

pořádání sportovních 

akcí pro širokou 

veřejnost

celoroční 161 500 30 000 30 000 30000

13. Tři pro zdraví Újezdský duatlon 2016 Sportovní aktivity sportovně-kulturni jednorázová 96 000 10 000 10 000 10000

14. Tomáš Prager Újezd mýma očima v kultuře Kultura, osvěta, vzdělávání
dokumentární pořady o 

historii
celoroční 39 000 21 000 21 000 15750

15. NADOSAH Muzikohraní 2016 Kultura, osvěta, vzdělávání
koncertně vzdělávací 

pořady
celoroční 280 000 30 000 30 000 15000

16. ZO Český zahrádkářský svaz
Provoz a údržba areálu ZO ČZS 

Újezd nad Lesy
Kultura, osvěta, vzdělávání

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 17 350 11 350 11 350 8513

17. ZO Český zahrádkářský svaz
Wroclaw - "Evropské hlavní 

město kultury 2016"
Kultura, osvěta, vzdělávání

návštěva kulturní 

památky
jednorázová 24 500 11 000 10 000 2500

18. ZO Český zahrádkářský svaz
Chráněná krajinná oblast 

Třeboňsko

Ekologie a životní 

prostředí

návštěva přírodního a 

historického děditctví
jednorázová 14 300 7 000 7 000 3500

19. TJ SOKOL
Podpora sportovních aktivit 

újezdských občanů
Sportovní aktivity

zpřístupnění 

pravidelných sportovníh 

aktivit

 celoroční 32 000 16 000 16 000 4000

20. Maminy z Újezdské roviny Lampionáda 2016
Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity

veřejná akce pro 

širokou veřejnost, 

vzájemná 

mezigenerační 

pospolitost

jednorázová 9 800 6 500 6 500 4875

21. SOSák Masopust 2016 Kultura, osvěta, vzdělávání tradice, kultura jednorázová 78 600 8 000 8 000 8000

22. Český rybářský svaz
Práce s mládeží, místní 

sportovní akce
Kultura, osvěta, vzdělávání

sportovní vyžití členů a 

dětí
celoroční 181 000 35 000 30 000 15000

23. Český rybářský svaz

Zlepšení a údržba prostředí 

pro výkon rybářského práva a 

odpočinkové aktivity obyvatel 

Újezdu nad Lesy

Ekologie a životní 

prostředí
udržba celoroční 53 000 26 000 26 000 6500

24. Český rybářský svaz
Rybolovná technika a jiné 

soutěže
Sportovní aktivity závody celoroční 113 000 30 500 30 000 7500

25. Kangsim Dojang
Tréninkové sportovní aktivity 

újezdského taekwondo
Sportovní aktivity

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 231 200 30 000 30 000 30000

26. Kangsim Dojang
Závodní sportovní aktivity 

újezdského taekwondo
Sportovní aktivity účast na závodech celoroční 315 000 30 000 30 000 22500

27. Kangsim Dojang
Semináře bojových umění v 

Újezdě nad Lesy
Kultura, osvěta, vzdělávání semináře celoroční 51 900 30 000 30 000 22500

28. Balet Arabeska
Podpora umělecké činnosti 

baletní školy Arabeska

Umělecká a sportovní 

činnost

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 575 400 40 000 30 000 15000

29. Dívčí katolická střední škola
Posílení terénních sociálních 

služeb pro občany - seniory 

Praha 21

Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 24 924 17 688 17 688 0

30. SK JOKY
Volejbalový oddíl - celoroční 

aktivity
Sportovní aktivity

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 162 500 30 000 30 000 15000

31. SK JOKY
Volejbalový oddíl - letní 

soustředění v Hořicích
Sportovní aktivity soustředění jednorázová 90 500 10 000 10 000 5000

32. Sourcing s.r.o.
Daceport - taneční, pohybové 

a jazykové studio
Sportovní aktivity

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 48 800 30 000 0 0

33. TJ SOKOL
Terénní úpravy v areálu TJ 

Sokol
Ekologie terénní úpravy celoroční 36 000 26 000 26 000 13000



34. Sdružení rodičů při MŠ Sluníčko
Medové putování za 

pohádkou a koníky
Kultura, osvěta, vzdělávání celodenní výlet jednorázová 48 000 10 000 10 000 5000

35. Sdružení rodičů při MŠ Sluníčko
Matička Praha, adventní, 

očima dětí
Kultura, osvěta, vzdělávání

seznámení s centrem 

Prahy v čase adventu
jednorázová 37 000 10 000 10 000 5000

36. Sdružení rodičů při MŠ Sluníčko Ekologie pod čepicí
Ekologie a životní 

prostředí

vzdělávání v oblasti 

ekologie
jednorázová 27 000 10 000 10 000 7500

37. Středisko křesťanské pomoci

Azylový dům Střediska 

Křesťanské pomoci Horní 

Počernice

Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity
azylový dům celoroční 7 280 000 10 000 10 000 2500

38. Junák - skauti
Celoroční činnost skautského 

střediska Douglaska

Ekologie a životní 

prostředí

udržení a navýšení 

kapacit skautského 

střediska

celoroční 28 000 19 000 19 000 9500

39. Junák - skauti
Nové stanové plachty na 

podsadové stany

Ekologie a životní 

prostředí

stanové podsady a 

plachty
jednorázová 15 500 10 000 10 000 7500

40. Junák - skauti
Vzdělávání mladých 

skautských vedoucích
Kultura, osvěta, vzdělávání vzdělávání vedoucích celoroční 25 000 18 000 18 000 9000

41. Junák - skauti Újezdský skautský ples Kultura, osvěta, vzdělávání skautský ples jednorázová 29 000 9 500 9 500 4750

42. FK Újezd nad Lesy
Nákup fotbalových 

sportovních potřeb - dresů, 

míčů a ost. sport.pomůcek

Sportovní aktivity sportovní pomůcky celoroční 70 000 30 000 30 000 7500

43. FK Újezd nad Lesy
Pořádání dětského 

fotbalového tábora v Horním 

Bradle

Sportovní aktivity soustředění jednorázová 305 000 30 000 10 000 5000

44. Školní sportovní klub při ZŠ
Činnost ŠSK Újezd nad Lesy 

při Masarykově ZŠ
Sportovní aktivity

nákup sportovního 

náčiní
celoroční 60 000 30 000 30 000 0

45. Školní sportovní klub při ZŠ
Běh o pohár starosty aneb 

běh za újezdskou sovou
Sportovní aktivity pořádání závodu jednorázová 250 000 100 000 0 0

46. OKO
Sebeobrana pro všechny dříve 

narozené aneb "Sebevědomý 

senior"

Prevence kriminality a 

užívání návykových látek
kurz sebeobrany celoroční 25 000 10 000 10 000 5000

47. OKO Svobodný hlas Újezda Kultura, osvěta, vzdělávání pěvecká soutěž jednorázová 55 000 10 000 10 000 5000

48. OKO
Újezdské hudební slavnosti - 

Hvězdy v Újezdě
Kultura, osvěta, vzdělávání organizace koncertů celoroční 125 000 30 000 30 000 15000

49. NEPOSEDA Autobus
Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity
pomoc dospívajícím celoroční 2 300 000 50 000 30 000 7500

50. NEPOSEDA Křižovatka
Sociální a zdravotní služby 

pro rodinné aktivity
sociální začlenění celoroční 2 900 000 50 000 30 000 7500

448013



Zápis z kontroly formálních náležitostí projektů podaných v Grantovém systému pro rok 2016

seznam organizací Spisové číslo
evidenční 

číslo
název projektu

název 

programu

stanovy, 

zakl. 

listiny

zpráva o 

aktivitách - 

výroční 

zpráva

doklad o 

bankovním 

spojení

plná moc
termín 

dodání

předepsaný 

formulář

údaje v 

souladu 

se zakl. 

listinou

žadatel
popis 

projektu

splněno x 

nesplněno

předána 

GK x 

nepředán

a GK

Poznámky

Tichý svět UMCP21/00852/2016 1 Sociální rehabilitace

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 14.1.2016 A A
Olivie 

Jindrová
A Splněno ANO

Klub aktivních seniorů UMCP21/01898/2016 2
Mezinárodní den 

seniorů

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 3.2.2016 A A
Helena 

Vojtová
A Splněno ANO

Klub aktivních seniorů UMCP21/01898/2016 3
Za aktivní život 

seniorů

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 4.2.2016 A A
Helena 

Vojtová
A Splněno ANO

Český kynologický svaz UMCP21/02061/2016 4
Rekonstrukce 

stávajícího osvětlení

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 8.2.2016 A A

Anna 

Brettschnei

derová

A Splněno ANO

Miroslav Váša UMCP21/02669/2016 5
Rozvoj šachového 

klubu
A A A A A 12.2.2016 A A

Karel 

Kuncman
A Splněno ANO POSLÁN EMAIL

Rarášek UMCP21/03101/2016 6 6.újezdský karneval

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 22.2.2016 A A Iva Taške A Splněno ANO

Rarášek UMCP21/03101/2016 7
8.cesta za pokladem 

skřítků

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 22.2.2016 A A Iva Taške A Splněno ANO

Rarášek UMCP21/03101/2016 8 8.újezdské kolodění
Sportovní 

aktivity
A A A A 22.2.2016 A A Iva Taške A Splněno ANO

Rarášek UMCP21/03101/2016 9 2.újezdský strašiles

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 22.2.2016 A A Iva Taške A Splněno ANO

SPCCH UMCP21/03764/2016 10
Kultura, osvěta 

vzdělávání

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 29.2.2016 A A
Miloslava 

Vodičková
A Splněno ANO

SPCCH UMCP21/03764/2016 11 Sportovní aktivity
Sportovní 

aktivity
A A A A 1.3.2016 A A

Miloslava 

Vodičková
A Splněno ANO

Tři pro zdraví UMCP21/03982/2016 12

Pořádání seriálu 3 

závodů pro zdraví a 

dalších kulturně-

sportovních akcí v 

mikroregionu 

Klánovického lesa

Sportovní 

aktivity
A A A A 2.3.2016 A A

Marek 

Lejsek
A Splněno ANO

Tři pro zdraví UMCP21/03982/2016 13
Újezdský duatlon 

2016

Sportovní 

aktivity
A A A A 2.3.2016 A A

Marek 

Lejsek
A Splněno ANO

Tomáš Prager UMCP21/04168/2016 14
Újezd mýma očima 

v kultuře

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 4.3.2016 A A
Tomáš 

Prager
A Splněno ANO

NADOSAH UMCP21/04169/2016 15 Muzikohraní 2016

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 4.3.2016 A A

Romana 

Voženílkov

á

A Splněno ANO

ZO Český zahrádkářský svaz UMCP21/04244/2016 16

Provoz a údržba 

areálu ZO ČZS Újezd 

nad Lesy

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 7.3.2016 A A
Blanka 

Exnerová
A Splněno ANO

ZO Český zahrádkářský svaz UMCP21/04244/2016 17

Wroclaw - 

"Evropské hlavní 

město kultury 

2016"

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 7.3.2016 A A
Blanka 

Exnerová
A Splněno ANO

ZO Český zahrádkářský svaz UMCP21/04244/2016 18
Chráněná krajinná 

oblast Třeboňsko

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 7.3.2016 A A
Blanka 

Exnerová
A Splněno ANO



TJ SOKOL UMCP21/04277/2016 19

Podpora 

sportovních aktivit 

újezdských občanů

Sportovní 

aktivity
A A A A 7.3.2016 A A

Ing. Jiří 

Čemus
A Splněno ANO

Maminy z Újezdské roviny UMCP21/04301/2016 20 Lampionáda 2016

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 8.3.2016 A A
Martina 

Podolková
A Splněno ANO

SOSák UMCP21/04312/2016 21 Masopust 2016

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 8.3.2016 A A
Michaela 

Vítková
A Splněno ANO

Český rybářský svaz UMCP21/04393/2016 22

Práce s mládeží, 

místní sportovní 

akce

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 9.3.2016 A A
ing. Jaromír 

Přepechal
A Splněno ANO

Český rybářský svaz UMCP21/04393/2016 23

Zlepšení a údržba 

prostředí pro výkon 

rybářského práva a 

odpočinkové 

aktivity obyvatel 

Újezdu nad Lesy

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 9.3.2016 A A
ing. Jaromír 

Přepechal
A Splněno ANO

Český rybářský svaz UMCP21/04393/2016 24
Rybolovná technika 

a jiné soutěže

Sportovní 

aktivity
A A A A 9.3.2016 A A

ing. Jaromír 

Přepechal
A Splněno ANO

Kangsim Dojang UMCP21/04411/2016 25

Tréninkové 

sportovní aktivity 

újezdského 

taekwondo

Sportovní 

aktivity
A A A A 9.3.2016 A A

Marek 

Doxanský
A Splněno ANO

Kangsim Dojang UMCP21/04411/2016 26

Závodní sportovní 

aktivity újezdského 

taekwondo

Sportovní 

aktivity
A A A A 9.3.2016 A A

Marek 

Doxanský
A Splněno ANO

Kangsim Dojang UMCP21/04411/2016 27

Semináře bojových 

umění v Újezdě nad 

Lesy

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 9.3.2016 A A
Marek 

Doxanský
A Splněno ANO

Balet Arabeska UMCP21/04412/2016 28

Podpora umělecké 

činnosti baletní 

školy Arabeska

Umělecká a 

sportovní 

činnost

A A A A 9.3.2016 A A
Daniela 

Poková
A Splněno ANO

POSLÁN EMAIL

Dívčí katolická střední škola UMCP21/04452/2016 29

Posílení terénních 

sociálních služeb 

pro občany - 

seniory Praha 21

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 10.3.2016 A A
Luboš 

Hošek
A Splněno ANO

SK JOKY UMCP21/04468/2016 30
Volejbalový oddíl - 

celoroční aktivity

Sportovní 

aktivity
A A A A 10.3.2016 A A

Barbora 

Plzenská
A Splněno ANO

SK JOKY UMCP21/04469/2016 31

Volejbalový oddíl - 

letní soustředění v 

Hořicích

Sportovní 

aktivity
A A A A 10.3.2016 A A

Barbora 

Plzenská
A Splněno ANO

Sourcing s.r.o. UMCP21/04497/2016 32

Daceport - taneční, 

pohybové a 

jazykové studio

Sportovní 

aktivity
A A A A 11.3.2016 A A

Ing. 

Karolína 

Venkrbcová

A Splněno ANO

POSLÁN EMAIL

TJ SOKOL UMCP21/04498/2016 33
Terénní úpravy v 

areálu TJ Sokol
Ekologie A A A A 11.3.2016 A A

Ing. Jiří 

Čemus
A Splněno ANO

Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
UMCP21/04500/2016 34

Medové putování 

za pohádkou a 

koníky

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 11.3.2016 A A
Markéta 

Búřilová
A Splněno ANO

Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
UMCP21/04500/2016 35

Matička Praha, 

adventní, očima 

dětí

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 11.3.2016 A A
Marie 

Míchálková
A Splněno ANO



Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
UMCP21/04500/2016 36 Ekologie pod čepicí

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 11.3.2016 A A
Marie 

Míchálková
A Splněno ANO

Středisko křesťanské pomoci UMCP21/04505/2016 37

Azylov dům 

Střediska 

Křesťanské pomoci 

Horní Počernice

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 11.3.2016 A A

PhDr. 

Roman 

Čepelák

A Splněno ANO

Junák - skauti UMCP21/04507/2016 38

Celoroční činnost 

skautského 

střediska Douglaska

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 11.3.2016 A A

Bc. 

Veronika 

Bulířová

A Splněno ANO POSLÁN EMAIL

Junák - skauti UMCP21/04507/2016 39

Nové stanové 

plachty na 

podsadové stany

Ekologie a 

životní 

prostředí

A A A A 11.3.2016 A A

Bc. 

Veronika 

Bulířová

A Splněno ANO POSLÁN EMAIL

Junák - skauti UMCP21/04507/2016 40

Vzdělávání mladých 

skautských 

vedoucích

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 11.3.2016 A A

Bc. 

Veronika 

Bulířová

A Splněno ANO POSLÁN EMAIL

Junák - skauti UMCP21/04507/2016 41
Újezdský skautský 

ples

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 11.3.2016 A A

Bc. 

Veronika 

Bulířová

A Splněno ANO POSLÁN EMAIL

FK Újezd nad Lesy UMCP21/04508/2016 42

Nákup fotbalových 

sportovních potřeb - 

dresů, míčů a ost. 

sport.pomůcek

Sportovní 

aktivity
A A A A 11.3.2016 A A

Martin 

Mora
A Splněno ANO

FK Újezd nad Lesy UMCP21/04508/2016 43

Pořádání dětského 

fotbalového tábora 

v Horním Bradle

Sportovní 

aktivity
A A A A 11.3.2016 A A

Martin 

Mora
A Splněno ANO

Školní sportovní klub při ZŠ UMCP21/04578/2016 44

Činnost ŠSK Újezd 

nad Lesy při 

Masarykově ZŠ

Sportovní 

aktivity
A A A A 14.3.2016 A A

Mgr. 

Miroslav 

Kurka

A Splněno ANO

Školní sportovní klub při ZŠ UMCP21/04578/2016 45

Běh o pohár 

starosty aneb běh 

za újezdskou sovou

Sportovní 

aktivity
A A A A 14.3.2016 A A

Mgr. 

Miroslav 

Kurka

A Splněno ANO

OKO UMCP21/04659/2016 46

Sebeobrana pro 

všechny dříve 

narozené aneb 

"Sebevědomý 

senior"

Prevence 

kriminality a 

užívání 

návykových 

látek

A A A A 13.3.2016 A A Jan Veselý A Splněno ANO

OKO UMCP21/04659/2016 47
Svobodný hlas 

Újezda

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 13.3.2016 A A Jan Veselý A Splněno ANO

OKO UMCP21/04659/2016 48

Újezdské hudební 

slavnosti - Hvězdy v 

Újezdě

Kultura, 

osvěta, 

vzdělávání

A A A A 13.3.2016 A A Jan Veselý A Splněno ANO

NEPOSEDA UMCP21/04663/2016 49 Autobus

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 13.3.2016 A A
Mgr. Ivana 

Štefková
A Splněno ANO

NEPOSEDA UMCP21/04663/2016 50 Křižovatka

Sociální a 

zdravotní 

služby pro 

rodinné 

aktivity

A A A A 13.3.2016 A A
Mgr. Ivana 

Štefková
A Splněno ANO



Tab.: A - Doporučené granty 2016 ke schválení

evidenční 

číslo
seznam organizací název projektu název programu Cíl projektu

Časové období 

projektu

Celkový 

rozpočet 

projektu

Požadovaná výše 

grantu

Maximální výše 

grantu

Doporučená 

výše grantu

2. Klub aktivních seniorů Mezinárodní den seniorů
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
kulturní akce, zábava jednorázová 7 500 7 500 7 500 5625

3. Klub aktivních seniorů Za aktivní život seniorů
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
zvýšení kvality života celoroční 90 600 30 000 30 000 15000

6. Rarášek 6.újezdský karneval
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
kulturní akce, zábava jednorázová 20 500 10 000 10 000 10000

7. Rarášek 8.cesta za pokladem skřítků
Ekologie a životní 

prostředí
aktivně strávit volný čas jednorázová 20 500 10 000 10 000 10000

8. Rarášek 8.újezdské kolodění Sportovní aktivity ukázat zdravý životní styl jednorázová 18 500 10 000 10 000 10000

9. Rarášek 2.újezdský strašiles
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

rozvoj fantazie, odvahy, 

samostatnost
jednorázová 16 000 10 000 10 000 10000

10. SPCCH Kultura, osvěta vzdělávání
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

kulturní akce, trénování 

paměti
celoroční 147 000 30 000 30 000 15000

11. SPCCH Sportovní aktivity Sportovní aktivity cvičení a plavání celoroční 61 000 30 000 30 000 15000

12. Tři pro zdraví

Pořádání seriálu 3 závodů pro zdraví a dalších 

kulturně-sportovních akcí v mikroregionu 

Klánovického lesa

Sportovní aktivity

pořádání sportovních 

akcí pro širokou 

veřejnost

celoroční 161 500 30 000 30 000 30000

13. Tři pro zdraví Újezdský duatlon 2016 Sportovní aktivity sportovně-kulturni jednorázová 96 000 10 000 10 000 10000

14. Tomáš Prager Újezd mýma očima v kultuře
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

dokumentární pořady o 

historii
celoroční 39 000 21 000 21 000 15750

15. NADOSAH Muzikohraní 2016
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

koncertně vzdělávací 

pořady
celoroční 280 000 30 000 30 000 15000

16. ZO Český zahrádkářský svaz Provoz a údržba areálu ZO ČZS Újezd nad Lesy
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 17 350 11 350 11 350 8513

17. ZO Český zahrádkářský svaz Wroclaw - "Evropské hlavní město kultury 2016"
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

návštěva kulturní 

památky
jednorázová 24 500 11 000 10 000 2500

18. ZO Český zahrádkářský svaz Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
Ekologie a životní 

prostředí

návštěva přírodního a 

historického děditctví
jednorázová 14 300 7 000 7 000 3500

19. TJ SOKOL Podpora sportovních aktivit újezdských občanů Sportovní aktivity

zpřístupnění 

pravidelných sportovníh 

aktivit

 celoroční 32 000 16 000 16 000 4000

20. Maminy z Újezdské roviny Lampionáda 2016

Sociální a zdravotní 

služby pro rodinné 

aktivity

veřejná akce pro širokou 

veřejnost, vzájemná 

mezigenerační 

pospolitost

jednorázová 9 800 6 500 6 500 4875

21. SOSák Masopust 2016
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
tradice, kultura jednorázová 78 600 8 000 8 000 8000

22. Český rybářský svaz Práce s mládeží, místní sportovní akce
Kultura, osvěta, 

vzdělávání

sportovní vyžití členů a 

dětí
celoroční 181 000 35 000 30 000 15000

23. Český rybářský svaz

Zlepšení a údržba prostředí pro výkon rybářského 

práva a odpočinkové aktivity obyvatel Újezdu nad 

Lesy

Ekologie a životní 

prostředí
udržba celoroční 53 000 26 000 26 000 6500

24. Český rybářský svaz Rybolovná technika a jiné soutěže Sportovní aktivity závody celoroční 113 000 30 500 30 000 7500

25. Kangsim Dojang Tréninkové sportovní aktivity újezdského taekwondo Sportovní aktivity
zajištění celororočního 

provozu
celoroční 231 200 30 000 30 000 30000

26. Kangsim Dojang Závodní sportovní aktivity újezdského taekwondo Sportovní aktivity účast na závodech celoroční 315 000 30 000 30 000 22500

27. Kangsim Dojang Semináře bojových umění v Újezdě nad Lesy
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
semináře celoroční 51 900 30 000 30 000 22500

28. Balet Arabeska Podpora umělecké činnosti baletní školy Arabeska
Umělecká a sportovní 

činnost

zajištění celororočního 

provozu
celoroční 575 400 40 000 30 000 15000

30. SK JOKY Volejbalový oddíl - celoroční aktivity Sportovní aktivity
zajištění celororočního 

provozu
celoroční 162 500 30 000 30 000 15000

31. SK JOKY Volejbalový oddíl - letní soustředění v Hořicích Sportovní aktivity soustředění jednorázová 90 500 10 000 10 000 5000

33. TJ SOKOL Terénní úpravy v areálu TJ Sokol Ekologie terénní úpravy celoroční 36 000 26 000 26 000 13000

34.
Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
Medové putování za pohádkou a koníky

Kultura, osvěta, 

vzdělávání
celodenní výlet jednorázová 48 000 10 000 10 000 5000

35.
Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
Matička Praha, adventní, očima dětí

Kultura, osvěta, 

vzdělávání

seznámení s centrem 

Prahy v čase adventu
jednorázová 37 000 10 000 10 000 5000

36.
Sdružení rodičů při MŠ 

Sluníčko
Ekologie pod čepicí

Ekologie a životní 

prostředí

vzdělávání v oblasti 

ekologie
jednorázová 27 000 10 000 10 000 7500

37. Středisko křesťanské pomoci
Azylový dům Střediska Křesťanské pomoci Horní 

Počernice

Sociální a zdravotní 

služby pro rodinné 

aktivity

azylový dům celoroční 7 280 000 10 000 10 000 2500

38. Junák - skauti Celoroční činnost skautského střediska Douglaska
Ekologie a životní 

prostředí

udržení a navýšení 

kapacit skautského 

střediska

celoroční 28 000 19 000 19 000 9500

39. Junák - skauti Nové stanové plachty na podsadové stany
Ekologie a životní 

prostředí

stanové podsady a 

plachty
jednorázová 15 500 10 000 10 000 7500

40. Junák - skauti Vzdělávání mladých skautských vedoucích
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
vzdělávání vedoucích celoroční 25 000 18 000 18 000 9000

41. Junák - skauti Újezdský skautský ples
Kultura, osvěta, 

vzdělávání
skautský ples jednorázová 29 000 9 500 9 500 4750

42. FK Újezd nad Lesy
Nákup fotbalových sportovních potřeb - dresů, míčů 

a ost. sport.pomůcek
Sportovní aktivity sportovní pomůcky celoroční 70 000 30 000 30 000 7500

43. FK Újezd nad Lesy
Pořádání dětského fotbalového tábora v Horním 

Bradle
Sportovní aktivity soustředění jednorázová 305 000 30 000 10 000 5000

49. NEPOSEDA Autobus

Sociální a zdravotní 

služby pro rodinné 

aktivity

pomoc dospívajícím celoroční 2 300 000 50 000 30 000 7500

50. NEPOSEDA Křižovatka

Sociální a zdravotní 

služby pro rodinné 

aktivity

sociální začlenění celoroční 2 900 000 50 000 30 000 7500

423013



Tab.: B - Nedoporučené granty 2016 ke schválení

evidenční číslo seznam organizací název projektu název programu Cíl projektu
Časové období 

projektu

Celkový rozpočet 

projektu

Požadovaná výše 

grantu

Maximální výše 

grantu

Doporučená výše 

grantu

46. OKO

Sebeobrana pro všechny 

dříve narozené aneb 

"Sebevědomý senior"

Prevence kriminality a 

užívání návykových látek
kurz sebeobrany celoroční 25 000 10 000 10 000 5000

47. OKO Svobodný hlas Újezda Kultura, osvěta, vzdělávání pěvecká soutěž jednorázová 55 000 10 000 10 000 5000

48. OKO
Újezdské hudební slavnosti - 

Hvězdy v Újezdě
Kultura, osvěta, vzdělávání

organizace 

koncertů
celoroční 125 000 30 000 30 000 15000



Tab.:C - Nepodpořené granty 2016 - nesplněné kritéria
evidenční číslo seznam organizací název projektu název programu odůvodnění vyřazení

1. Tichý svět Sociální rehabilitace
Sociální a zdravotní služby pro rodinné 

aktivity
nedosažení minimální bodové hranice 30b.

4. Český kynologický svaz Rekonstrukce stávajícího osvětlení Ekologie a životní prostředí nedosažení minimální bodové hranice 30b.

5. Miroslav Váša Rozvoj šachového klubu Kultura, osvěta, vzdělávání nedosažení minimální bodové hranice 30b.

29. Dívčí katolická střední škola
Posílení terénních sociálních služeb pro 

občany - seniory Praha 21

Sociální a zdravotní služby pro rodinné 

aktivity
nedosažení minimální bodové hranice 30b.

32. Sourcing s.r.o.
Daceport - taneční, pohybové a jazykové 

studio
Sportovní aktivity

vyřazen z důvodu činnosti komerčního charakteru, což je v 

rozporu s definicí možného žadatele

44. Školní sportovní klub při ZŠ Činnost ŠSK Újezd nad Lesy při Masarykově ZŠ Sportovní aktivity
pozdní podání 14. 3. 2016 (termín byl do 13. 3 .2016, rozhodující 

bylo datum podání na poště)

45. Školní sportovní klub při ZŠ
Běh o pohár starosty aneb běh za újezdskou 

sovou
Sportovní aktivity

pozdní podání 14. 3. 2016 (termín byl do 13. 3 .2016, rozhodující 

bylo datum podání na poště)



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 

uzavřená podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Městská část Praha 21 
Se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
Zastoupená: Karlou Jakob Čechovou, starostkou Městské části Praha 21  
IČ:    00240923 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  2000709369/0800 
(dále poskytovatel) 
 
a 
 
název organizace: 
Sídlo:  
Doručovací adresa: 
Zastoupená:  
IČ: 
Číslo účtu: 
Registrace č.: 
(dále jen příjemce) 
 
nebo 
 
Jméno a příjmení fyzické osoby: 
Datum narození: 
Adresa trvalého bydliště: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
Číslo účtu: 
(dále jen příjemce) 
 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace tj. účelově vázaných finančních prostředků na: 
 ………………………(popis účelu tzn. název projektu, programu, v případě, že dotace je součástí 

poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, musí být v souladu s podmínkami, za kterých byla dotace 
poskytnuta)………….. 

 
2. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21 usnesením č. ……….. ze dne ………… 
 
3. Dotace se poskytuje ve výši ……… Kč (slovy: ……………………..). Celkový objem dotace je kryt 

finančními prostředky z rozpočtu MČ Praha 21. 
 

4. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé a uhrazené v období od ………. do …………. 
za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu dotace stanoveného v čl. 1 odst. 1 této 
smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do ……….(do data realizace uvedeného v žádosti, 
nejpozději do 31. 12. daného roku) 

 

5. Z dotace nelze hradit: 
- komerční a podnikatelské aktivity; 
- investiční náklady; 
- daně a odvody; 



- alkohol, cigarety a zboží podobného charakteru. 
 

6. Finanční prostředky poskytovatel převede na účet příjemce nebo si je příjemce vyzvedne v 
hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, a to 
nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
 

 
 Článek II. 

Práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že použije dotaci pouze a výhradně za účelem úhrady 

výdajů projektu specifikovaného v čl.I., odst. 1 této smlouvy v souladu s předloženým rozpočtem 
projektu, přiloženého k žádosti o dotaci, v souladu s Grantovým systémem MČ Praha 21 
schváleného usnesením Zastupitelstva MČ Praha 21 č. ZMČ/0123/15, ze dne 14. 12. 2015, a 
v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 

2. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména pak ust. § 2 
odst. 3. 

 

3. Příjemce se dále zavazuje: 
 

a. dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta, a 
v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 
 

b. čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně sledovat 
v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů; 
 

c. písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby, dojde-li k nim 
v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování grantu, nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od vzniku této skutečnosti; 
 

d. vrátit poskytovateli dotaci popř. její alikvótní část bez zbytečného odkladu v případě 
nerealizace nebo předčasného ukončení, v případě použití dotace v rozporu 
s právními předpisy nebo smlouvou, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla 
dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později, než do 31. 1. 
2017 na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800, variabilní symbol IČ příjemce 
dotace; 
 

e. přidělené finanční prostředky řádně vyúčtovat do dvou měsíců od ukončení realizace 
projektu, nejpozději však do 15.1 následujícího kalendářního roku. V případě akce 
realizované před uzavřením této smlouvy, do dvou měsíců od jejího uzavření. U akcí 
ukončených nebo uskutečněných v měsíci listopadu nebo prosinci příslušného roku, 
předloží příjemce toto vyúčtování nejpozději do 15.1 následujícího kalendářního roku. 
Vyúčtování dotace bude obsahovat: závěrečnou zprávu o projektu, kopie účetních 
dokladů (originály těchto účetních dokladů musí být viditelně označeny textem 
„hrazeno z dotace MČ Praha 21“, kopie peněžního deníku, fotodokumentaci 
(plakáty, fotografie a jiné tiskové výstupy). Toto vyúčtování předá příjemce 
poskytovateli MČ Praha 21 na stanoveném formuláři MČ Praha 21 prostřednictvím 
podatelny nebo poštou na ÚMČ Praha 21. Datum odeslání poštou je bráno jako 
datum podání; 
 

f. vrátit nevyčerpané finanční prostředky na účet MČ Praha 21 č. 2000709369/0800 
nejpozději do 31.1 následujícího kalendářního roku s uvedením variabilního symbolu: 
IČ příjemce dotace. 

 
 



4. Dotace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. V případě, že se akce 
neuskuteční, dotace se vrací v plné výši. 
 

5. Příjemce je povinen akci konanou za finanční podpory MČ Praha 21 viditelně označit vhodným 
způsobem (cedulky, plakáty, poutače, logo apod.) s textem: „Tato akce je finančně podpořena MČ 
Praha 21 – Újezd nad Lesy“. Příjemce je povinen na výstupech projektu (publikace, propagační a 
informační materiály, internetové stránky atd.) uvést informace o jejich financování MČ Praha 21 – 
Újezd nad Lesy. Toto doloží v rámci vyúčtování dotace fotografiemi, plakáty, článkem v Újezdském 
zpravodaji a jinými tiskovými výstupy. Při nedodržení této povinnosti se na příjemce vztahuje 
ustanovení č. III Práva a povinnosti poskytovatele. 

 
6. Spoluúčastí na jednotlivých akcích se rozumí nejen spoluúčast finanční, ale také dobrovolná práce 

či poskytnutí služeb. Pro výpočet spoluúčasti příjemce tyto položky finančně ohodnotí a vyčíslí. 
 
7. Příjemce se zavazuje v případě svého zrušení či likvidace vrátit nevyužitou část dotace 

poskytovateli do 31.12 příslušného roku, ve kterém dotaci obdržel. 
 
8. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli kontrolu svého účetnictví vztahujícího se k poskytnuté 

dotaci. 
 

III. 
Práva a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši a lhůtě uvedené v článku I. této 

smlouvy. Pokud příjemce závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování v daném termínu nepředloží, 
případně předloží částečně, může poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % 
poskytnuté dotace. 

 
2. Dotaci nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních 

prostředků přidělených MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. 
 
3. Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté dotace, zejména kontrolu v 

účetnictví příjemce, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 
 
4. V případě použití dotace v rozporu s účelem uvedeným v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn 

požadovat vrácení poskytnuté dotace dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 

 
IV. 

Náhrada škody 
 

Obě smluvní strany se zavazují k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto 
smlouvou, prokáží-li, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

 
V. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 
1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran platným 

občanským zákoníkem. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné a proto 

udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich určité a 

svobodné vůle. 
 



5. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž dvě obdrží 
poskytovatel a jednu příjemce. 

 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
V Praze dne...................      V Praze dne ....................... 
 
 
.......................................     ............................................ 
za poskytovatele       za příjemce 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing. Lucie Ponicovázpracoval:
Granty a MA21

 
 

Věc: Zpracování a podání projektové žádosti v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Důvodová zpráva

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen "MAP") je dokument, který je důležitou podmínkou
pro budoucí čerpání finanční podpory nejen z OP VVV, ale také z Integrovaného regionálního
operačního programu, případně OP Praha - pól růstu. MAP jsou zaměřeny prioritně na oblast
předškolního a základního školství.

Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, a to prostřednictví
realizace MAP.

Úrovně MAP:

1) pre MAP - výše příspěvku 0,5 - 1 mil. Kč - tato úroveň je doporučována v případě, že nejsou
žádné zkušenosti se strategickým plánováním

2) MAP - výše příspěvku 1 - 4 mil. Kč. - MČ Praha 21 po dohodě s ostatními MČ ve správním
obvodě budou realizovat tuto úroveň

3) MAP + - výše příspěvku 1 - 6 mil. Kč - tuto úroveň volí ti, co již mají zpracovanou úroveň 2)

RMČ Praha 21 na jednání č. 31 dne 15. 3. 2016 a na základě usnesení č. RMČ31/0509/16 schválila
zapojení do projektu "Místní akční plány rozvoje vzdělávání" ve spolupráci s ostatními MČ ve
správním obvodu Praha 21 a pověřila paní starostku zajištěním zpracování žádosti. RMČ Praha
21 dne 12. 4. 2016 na svém jednání schválila realizaci přípravy žádosti o dotaci firmou Evropská
rozvojová agentura, s.r.o. RMČ Praha 21 doporučuje ZMČ Praha 21 schválit podání žádosti o dotaci
z fondů EU v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání" v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání max. výši 4 mil. Kč a zároveň doporučuje schválit spolufinancování
spoluúčasti ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů, max. 200 tis. Kč.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Po konzultaci s FO by spoluúčast musela být čerpána z finanční rezervy, jelikož s ní v rozpočtu
odboru školství, kultury a MA21, v kapitole 04 - školství, mládež a sport pro rok 2016 nebylo
počítáno.

Příloha č. 04 je pouze v elektronické podobě pro její rozsáhlost.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 1. podání žádosti o dotaci z fondů EU v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje

vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2. spolufinancování  spoluúčasti ve výši 5% (max. 200 000 Kč) z celkových způsobilých
výdajů projektu

 
 
 
 

2) u k l á d á
 zajistit podání projektové žádosti v souladu s bodem I. tohoto usnesení

 
 Zodpovídá:

 
 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  01.05.2016
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_vyzva_02_15_005_MAP

 
Příloha č.3: 03_priloha_1

 
Příloha č.4: 04_priloha_2_Postupy_MAP

 
Příloha č.5: 05_priloha_3_Kriteria_vyberu_operaci_MAP_verze2

 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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ÚVOD: CO PŘINESE MAP ŘEDITELI ŠKOLY A ZŘIZOVATELI  

Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné posílit přenos 
těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na 
místní úrovni. Decentralizace, která proběhla v regionálním školství, nebyla provázena budováním 
dostatečných odborných kapacit na středních úrovních řízení.  

Ze zjištění ČŠI1, ale také projektů Agentury pro sociální začleňování (dále ASZ), organizace Člověk 
v tísni2, ale i dalších, je zřejmé, že zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) často chybí 
vize rozvoje škol a že nemají koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování 
znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality 
vzdělávání. To souvisí s neujasněným vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími 
zařízeními na území obce a s nejasností ohledně metodického vedení. 

Mezi úrovní systémovou a školní tak existuje značná propast, která způsobuje, že dopad systémových 
změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality vzdělávání.  

Aby bylo možné operačním programem výše zmíněné nedostatky řešit, bylo rozhodnuto, že 
prostřednictvím systému výzev a projektů bude na celé území ČR přenášena jednotná koncepce 
metodické podpory jak zřizovatelům, tak i jednotlivým školám. 

Již v závěru realizace OP VK byly vyhlašovány výzvy, jejichž cílem bylo budování kapacit na úrovni 
zřizovatelů v jednotlivých územích. Jednalo se i o oblasti tradičně chápané jako velmi obtížné 
(například podpora sociálně znevýhodněných dětí a žáků a jejich začleňování do hlavního 
vzdělávacího proudu). 

V roce 2015 jsou tedy na území České republiky obce, kde se podařilo během několika let vybudovat 
systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními, organizacemi poskytujícími 
sociální služby a dalšími partnery. Na základě této spolupráce a partnerství vznikla dohoda nebo 
model, jak největší problémy v území řešit, a následně byly pro danou problematiku tyto aktivity 
přímo realizovány, nebo byly zpracovány a realizovány návazné projekty, kde byly konkrétní aktivity 
ve školách prováděny, a tím došlo k zlepšení celého místního vzdělávacího systému. 

Tento systém umožnil v některých případech odstranit selektivnost vzdělávací sítě, nebo připravit 
fungující systém podpory dětí a žáků ohrožených neúspěchem, a zároveň celkově zvýšit kvalitu 
poskytovaného vzdělávání. Toto zjištění dokládají například zkušenosti z Krnova, kde díky několika 
na sebe navazujícím projektům mohou konstatovat následující: „Model funguje na škole již 30 měsíců. 
Většina pedagogů uvádí, že studijní výsledky žáků jsou lepší nebo výrazně lepší, když dochází 
pravidelně do K93. Dále tento systém oceňují jako přínosný pro kvalitu své práce. Celkem 15 
pedagogů je v kontaktu s K9 minimálně 1x týdně, 4 pedagogové skoro každý den a 9 učitelů alespoň 
1x za měsíc. Celkem 22 pedagogů chce zachovat systém ve stávající podobě a 13 by jeho činnost ještě 
rozšířilo. Obecně se dá říci, že pozitivně a velmi podobně hodnotí systém  učitelé  I. i II. stupně ZŠ.“ 

Ke konkrétním výsledkům patří snižování počtu žáků opakujících ročník, snížení počtu absencí a lepší 
studijní výsledky žáků. V mateřských školách se zvýšil počet dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při zachování kvality poskytovaného vzdělávání. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Projekt Překonávání školního neúspěchu.	  
2 Projekt Vzdělávací koncepce.	  
3 Jedná se o klub vybudovaný v místě, kde je větší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin. V klubu probíhá doučování, 
předškolní příprava dětí, práce s rodinami, volnočasové aktivity v průběhu prázdnin i další aktivity.	  
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Pravděpodobně nejdůležitějším výsledkem dlouhodobé podpory v území je však zvyšující se 
pozitivní hodnocení systémových kroků ze strany zřizovatelů, ředitelů i jednotlivých učitelů a 
zvyšující se důvěra rodičů v kvalitu škol. Zlepšující se kompetence učitelů zvyšují jejich očekávání 
vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků. Slovy jednoho ze zřizovatelů škol: „Velmi intenzivně 
vnímám, že z pozice zřizovatele nestačí pouze zajistit, aby „nepršelo do školy“. Je třeba podporovat 
školy v tom, aby v nich mohla nadále vládnout pozitivní a přátelská atmosféra. Je třeba zachovávat 
dobré vztahy mezi dětmi, v rodinách i mezi kolegy v učitelském sboru, aby z našich dětí mohli vyrůstat 
silní, sebevědomí a vyzrálí lidé.“4 Toto pozitivní hodnocení potvrzuje i zřizovatel, obec Krnov, s vyšší 
mírou sociálně znevýhodněných rodin: „Na počátku podpory integrace žáků ze sociálně 
znevýhodněných rodin byli někteří učitelé i ředitelé skeptičtí. Obávali se zhoršení situace ve třídách. 
Po pěti letech jak učitelé, tak ředitelé, konstatují, že se obavy nenaplnily a situaci považují za 
stabilizovanou. Ve škole je bezpečno a ve třídách se dá bez problémů vyučovat.“ 

V oblasti předškolního vzdělávání se nastavováním systémových opatření v 16 obcích České 
republiky zabýval projekt Pojďte do školky! „Pokud se podaří propojit tyto dva resorty (sociální 
služby a vzdělávání – vysvětlení autorů metodiky MAP) v rámci fungující platformy, můžeme docílit 
poskytování komplexní pomoci, která se z dlouhodobého hlediska pozitivně odrazí na celé 
společnosti,“ poznamenala v úvodu brožury s názvem Doporučení pro systémové změny v oblasti 
předškolního vzdělávání pro město Chrudim5 vedoucí odboru sociálních věcí. 

Aby mohly být tyto pozitivní změny nastartovány a následně podporovány, je v OP VVV navržen 
systém komplexní podpory. Na jeho začátku kromě systémových projektů (realizovaných z úrovně 
MŠMT) stojí i možnost pro jednotlivá území České republiky umožnit nastavení komunikace, 
spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území. Pro úroveň mateřských a 
základních škol jsou k rozvíjení procesů spolupráce určeny místní akční plány, které jsou součástí tzv. 
akce KLIMA. Hodnoty a principy akce KLIMA jsou popsány v následující kapitole Vize akce KLIMA.  

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro 
každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. 

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o hodnotách akce KLIMA zejména 
ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery. 

Výzva je koncipována tak, že umožní MAP zpracovat a realizovat nejen tam, kde jsou již 
v současnosti vytvořena partnerství škol se zřizovateli a dalšími vzdělávacími institucemi, 
organizacemi působícími ve vzdělávání a rodiči, ale také v území, která jsou v rozvoji spolupráce a 
strategickém plánování teprve na začátku, ale zároveň o tvorbu MAP v požadovaném partnerství 
projeví zájem.  

Metodika vychází z následujících zkušeností: 

-‐ 17 obcí, které mají zpracovány Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území, které 
byly podpořeny v rámci výzvy č. 46 OP VK6; 

-‐ 16 obcí, ve kterých byly zpracovány lokální koncepce předškolního vzdělávání v rámci 
projektu Pojďte do školky!, jehož cílem bylo podpořit zejména předškolní vzdělávání 
ohrožených dětí7; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, výstup projektu CZ.1.07/1.1.00/46.0010	  
5 http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1433432208-chrudim_web.pdf	  
6 http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/ukoncene-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-
individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-1.html	  
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-‐ šesti obcí, které byly podpořeny ve výzvě č. 47 OP VK, zaměřené na obce (zřizovatele), které 
v období od 1. 9. 2009 do 1. 9. 2013 provedly organizační změnu vzdělávací soustavy (nebo 
při takové změně spolupracovaly s příslušným krajským úřadem jako zřizovatelem). 
Organizační změna spočívá v redukci počtu základních škol ve správním území, a to buď 
zrušením školy, nebo sloučením škol. Zrušení či sloučení se musí týkat buď školy vzdělávající 
podle RVP ZV LMP, nebo školy vzdělávající podle RVP ZV s vyšším než 25 % zastoupením 
žáků se SVP8; 

-‐ čtyř měst zapojených do iniciativy „Města vzdělávání“9; 
-‐ dvou svazkových škol10; 
-‐ projektu nadace Open Society Fund (dále OSF) Školská inkluzívní koncepce Karlovarského 

kraje11; 

-‐ iniciativy Města vzdělávání12; 
-‐ činnosti Agentury pro sociální začleňování 13 , která ve spolupráci s obcemi napomáhá 

sestavování strategických plánů sociálního začleňování – 30 obcí, se kterými v současné době 
spolupracuje Agentura pro sociální začleňování a mají (nebo v roce 2015 budou mít) 
identifikovány potřeby ve strategických plánech sociálního začleňování a budou zapojeny do 
koncentrované podpory MMR, MPSV a OP VVV již v roce 2015; 

-‐ projekt OP VK Vzdělávací koncepce realizovaný Člověkem v tísni – brožura  „Pasivita, 
břemeno nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovnosti ve vzdělávání“14; 

-‐ zkušenosti z projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 
realizovaného v rámci OP LZZ a činnost MAS. Jako významný iniciátor partnerství 
ve  správních obvodech ORP byly identifikovány místní akční skupiny. Jejich role je 
významná pro aktivní rozvoj venkovských území. Každá MAS zpracovává v roce 2015 
základní strategii pro rozvoj vzdělávání. Některé místní akční skupiny již vytvořily funkční 
partnerství zaměřené na kvalitu vzdělávání, například MAS Blaník15. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Projekt CZ.1.07/1.2.00/43.0007 http://www.varianty.cz/projekty/53-pojdte-do-skolky	  	  
8 http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/ukoncene-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-
individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-2-rovne-prilezitosti-deti-a-zaku-vcetne-deti-a-zaku-se-specialnimi-
vzdelavacimi-potrebami-2.html	  
9  Viz prezentace na stránkách http://mestavzdelavani.eduin.cz/	  
10 http://moderniobec.ihned.cz/c1-61544920-svazkovych-skol-mnoho-neni-avsak-bude-jich-asi-pribyvat	  
11 Informace o projektu a shrnutí výzkumných zjištění http://www.osf.cz/vzdelavani-a-mladi-lide/skolska-inkluzivni-
koncepce-kraje-sikk-2	  
12 http://mestavzdelavani.eduin.cz/ 	  
13 www.socialni-zaclenovani.cz 	  
14 Ke stažení http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1389275721-Pasivita_bremeno_nebo_vyzva.pdf 	  
15 http://montessorivlasim.cz/?page_id=1032	  
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1.  MAP V KONTEXTU OP VVV  

 
Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a 
kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020). 
 

VIZE	  AKCE	  KLIMA	  

Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích 
napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné 
složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), 
Aktivizující formy učení.  

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro 
každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. 

Úspěch může být dosažen tím, že  učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co 
učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a 
tedy možnými nositeli změny.  

Ve školách, které se do akce KLIMA zapojí, chceme postupně dosahovat podstatného zlepšení na 
úrovni žáků a na úrovni školní kultury. Zejména pro školy a jejich zřizovatele bude uplatňována 
podpora spolupráce a vzájemná výměna zkušeností. Cílem je zvyšování kolektivní schopnosti 
zlepšovat výsledky dětí a žáků a zároveň snižovat nerovnosti a podpora profesních společenství.  
 
Předložené projekty budou společně usilovat o to, aby: 

- učitelé byli ochotni více uvažovat a diskutovat o učení se než o vyučování; 
- hodnocení má přinášet zpětnovazební informace využitelné učitelem i žákem pro další výuku 

a učení; 
- učitelé/lídři chtěli přijímat zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve 

třídách/sborovnách a dostali k tomu potřebnou podporu; 
- si učitelé/lídři byli při každém jednání vědomi toho, že  chyba ve vzdělávání neznamená 

selhání, ale příležitost k učení se.  
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Filozofií akce KLIMA je omezený počet vzdělávacích cílů vzájemně propojených a sladěných v 
soustavě projektů a výzev. 

ZAPOJENÍ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol 
s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro 
rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi 
pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.  

 

SOUSTAVA PROJEKTŮ AKCE KLIMA	  

 

Základ je položen prostřednictvím systémových projektů (IPs). 

Systémové projekty jsou navrženy tak, aby pokrývaly klíčové oblasti (hodnocení, kariérní systém 
učitelů a pedagogický leadership, podpora základních gramotností, podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem). Jeden ze systémových projektů zaměřený na leadership bude také garantem 
MAP. 
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Na systémové projekty navazují krajské a místní akční plány, jejichž úkolem je naplnění územní 
dimenze v OP VVV a IROP a realizace aktivit, které budou základem pro naplňování Specifických 
doporučení Rady EU pro ČR v těchto oblastech: 

- Zkvalitnění řízení ve vzdělávání, 
- Zvýšení kvality vzdělávání, 
- Dlouhodobé plánování jako hlavní prvek řízení škol. 

 
Dalším úkolem krajských a místních akčních plánů je naplnění koordinačních mechanismů 
ukotvených v Dohodě o partnerství: „V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí 
zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto 
potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních plánů 
rozvoje vzdělávání, které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP 
(PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních plánů bude 
řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“  
 

 

2.  CO JE MAP? 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a 
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá 
území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.  

 

SPECIFICKÉ CÍLE MAP 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 
Tato spolupráce povede k: 

• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 
dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. 

• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. 
• podpoře škol se slabšími výsledky16 a rozvoji potenciálu každého žáka. 
• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole. 
• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 

dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  Je na zvážení realizátorů projektu, jak bude takové školy vyhledávat. Škola se slabšími výsledky žáků ve 
standardizovaných testech může být škola s vysokou přidanou hodnotou, protože na vstupu má žáky znevýhodněné 
(například školy s vyšším podílem sociokulturně znevýhodněných žáků). Naopak škola s výsledky skvělými může mít 
přidanou hodnotu nízkou. Je vhodné tedy školu posuzovat komplexně, studovat nejen výsledky v testech, ale také inspekční 
zprávy, podíl absencí, kázeňských opatření, apod.	  
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3. 	  HLAVNÍ PŘÍNOS REALIZACE MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 	  

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří 
ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství17 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v 
místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu 
vzdělávání dětí a mládeže.   

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 
v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými 
daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 

Očekávané výstupy MAP 

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, 
tzv. Strategický rámec MAP do roku 202318, a dále soubor aktivit19, ve kterých se navrhují konkrétní 
řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných 
v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce 
v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.  

V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze 
strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních 
programů.  

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti 
sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu 
nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například 
preventivně výchovné aktivity.  

 
Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně 
zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské 
akční plány. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru 
výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou 
zasílány ve zprávách o realizaci z projektů. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu projektového 
finančního nebo nefinančního partnerství.	  
18	  Strategický rámec bude zpracován ve všech projektech na podporu místních akčních plánů	  
19 Soubor aktivit bude zpracován v projektech označených ve výzvě jako MAP a MAP+. Neočekává se zpracování 
v projektech označených ve výzvě jako „pre-MAP“.	  
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4.  MAP NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ RESPEKTUJÍCÍ LOKÁLNÍ PARTNERTSTVÍ  

 

Území v hranicích správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Pro realizaci MAP bylo jako území dopadu zvoleno území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností.  

Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se 
předkládá pouze jeden projekt. 
 
Realizátor projektu musí vytvořit místní akční plán tak, aby se týkal celého území v hranicích 
správního obvodu obce s rozšířenou působností, respektive území, které je vymezeno Stanoviskem 
RSK. Proto se při předkládání projektové žádosti posuzuje povinná příloha dokladující zapojení 
zástupců škol (právnických osob s RED IZO) v území s potvrzením zřizovatele, a to:  
 

a) v případě, že je žadatelem ORP – musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70 % 
škol (podle RED IZO), které jsou zřizovány obcí s rozšířenou působností v území dopadu 
projektu, a zároveň alespoň 70 % škol, které zřizují jiní zřizovatelé než obec s rozšířenou 
působností v území správního obvodu obce s rozšířenou působností, avšak pouze za 
předpokladu, že takové školy v území jsou; 
 

b) v případě ostatních oprávněných žadatelů  – musí být deklarováno zapojení zástupců 
minimálně 70 % škol (podle RED IZO) zřizovaných v území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností. 

 
Mezi školy, které realizátor projektu osloví pro zjištění zájmu o zapojení do projektu, patří: 

- základní školy, 
- mateřské školy, 
- mateřské školy speciální – samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením, 
- základní školy speciální – samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. 

 
Pokud jsou školy pod jedním ředitelstvím (například mateřská a základní škola), jsou pod jedním 
číslem RED IZO a započítávají se právě jedenkrát. 
 
Každý žadatel je povinen do projektu zapojit min. osm škol (dle RED IZO), tato podmínka bude 
předmětem kontroly v rámci realizace projektu. V žádosti o podporu žadatel povinně dokládá 
prostřednictvím čestného prohlášení, že oslovil s žádostí o spolupráci všechny zřizovatele a ředitele 
škol (dle RED IZO) na území v hranicích správního obvodu obce s rozšířenou působností, respektive 
území dopadu, pro které se projekt připravuje.  
 
Zapojené školy nemusí být finančními nebo nefinančními partnery projektu. 
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Spolupráce se zapojenými školami musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti20, do realizace 
MAP budou školy zapojeny:  

- minimálně tím, že je bude pravidelně informovat zasíláním informačního materiálu; 
- aktivně informovat na společných nebo individuálních jednáních; 
- konzultovat s nimi, tj. sbírat od nich připomínky, zjišťovat jejich postoje a stanoviska ke 

vznikajícímu a finálními plánu; 
- zapojí jejich zástupce přímo do pracovních skupin nebo řídícího výboru, aby se mohly přímo 

podílet na vytváření návrhů v MAP. 
 
Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP, proto realizátor projektu dokládá existenci 
Řídícího výboru a spolupráce nejpozději v první zprávě o realizaci, popis vzniku partnerské 
spolupráce s ostatními subjekty, reprezentativnost partnerství, popř. další dokumenty podporující 
princip zapojení dotčené veřejnosti.  
 
Školy, které nebudou zapojeny přímo do projektu MAP, nebudou vyloučeny z dalších možností 
podpory formou šablon ani z jiných výzev OP VVV.  
 
Upozorňujeme však na to, že podmínkou realizace investičních projektů škol z IROP/OP PPR je 
soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023 (tato 
podmínka neplatí pro oblast předškolního vzdělávání a investice do inkluzivního vzdělávání)21. 
Zapojení do projektu však dává školám výhodu – příležitost spoluvytvářet plán území a navázat 
spolupráci s ostatními partnery pro následné projekty.   
 
Vymezení hranice území pro realizaci MAP a určení oprávněného žadatele za dané území potvrdí 
svým Stanoviskem územně příslušná Regionální stálá konference. Při formálním hodnocení 
projektové žádosti se posuzuje soulad území dopadu uvedeného v žádosti o podporu s územím 
uvedeným ve Stanovisku územně příslušné Regionální stálé konference (povinná příloha projektové 
žádosti). Stanovisko RSK musí obsahovat jasné vymezení území dopadu projektu a jednoznačnou 
identifikaci oprávněného žadatele za dané území. 

 
MAP na území hlavního města Prahy 
 
Pro hlavní město Praha je odpovídajícím územím městská část vykonávající přenesenou působnost 
podle Statutu hlavního města Prahy22 (celkem 22). 
 
Žadatelem je městská část.  
 
Vymezení hranice MAP na území hl. m. Praha potvrzuje Magistrát hl. m. Prahy. Při formálním 
hodnocení projektové žádosti se posuzuje soulad území dopadu uvedeného v žádosti o podporu 
s územím uvedeným v Potvrzení Magistrátu hl. města Prahy, které vydává odbor školství a mládeže 
Magistrátu hl. města Prahy (povinná příloha projektové žádosti). Potvrzení Magistrátu hl. města Prahy 
musí obsahovat jasné vymezení území dopadu projektu a jednoznačnou identifikaci oprávněného 
žadatele za dané území. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Viz část 12 Principy MAP. 
21 Podrobněji viz část Investiční priority. 
22 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů.	  
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Respektování lokálních partnerství  

Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená 
lokální funkční partnerství23. Respektování lokálních partnerství umožňují tato pravidla: zohlednění 
místních strategií, dílčí části MAP a možnosti změny hranice pro MAP. 

V případě, že na území MAP již existují hotové/rozpracované strategické dokumenty, jejichž součástí 
je oblast vzdělávání a školství, je možné tyto dokumenty při tvorbě MAP použít. Je na rozhodnutí 
partnerství MAP, zda tyto dokumenty použije celé a integruje je do struktury MAP nebo jen použije 
jejich části. Je dokonce možné, aby v území MAP existovalo více strategických dokumentů, 
v takovém případě však MAP musí vytvořit a popsat koordinační a informační mechanismy na úrovni 
MAP, aby nedocházelo k překryvům strategií a duplicitám opatření/aktivit. 

MAP se může skládat z dílčích strategií, a to za předpokladu, že tyto strategie řeší potřeby různých 
částí území nebo typů škol. Dílčími částmi mohou být samostatné strategie pro různé části území, 
případně již existující strategie, které jsou pak součástí MAP. 

 
a) Zohlednění místních strategií na menších územích, než je správní obvod ORP 

Na úrovni MAP dojde k propojení dílčích strategických priorit, které už byly v území vytvořeny. 
Strategické priority již definované na území budou základem pro strategický rámec místního akčního 
plánu. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly dosud vytvořeny 
v území, zejména:  

- školské koncepce v území správního obvodu ORP (včetně těch vytvořených v projektech OP 
VK, např. ve výzvách 43, 46, 47); 

- schválené strategie dobrovolných svazků obcí; 
- strategie CLLD na území MAS ležících na území;  
- strategie ITI/IPRÚ, jestliže se území MAP překrývá s území ITI/IPRÚ; 
- strategií sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území; 
- strategie rozvoje svazkových škol; 
- popř. další strategické dokumenty, které na daném území již existují. 

 
b) Dílčí části MAP 
Členění MAP do dílčích částí znamená, že existuje jeden projekt MAP, vytváří se jeden místní 
akční plán a ten může mít více dílčích částí: 

- Například část MAS + město nebo sever/jih, případně město + venkov + sociálně vyloučená 
lokalita (ve které probíhá projekt v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených 
lokalitách), apod.  

- Při přípravě MAP je také možné využít zkušeností větších území správních obvodů ORP, 
které zapojily desítky škol v tzv. klastrech škol, spolupracujících při akčním plánování.  

 
c) Možnosti změny hranice MAP 
Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství, aby hranice MAP byla 
rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v jiném území ORP, je to možné po dohodě se 
sousedním územím ORP. Jelikož MAP vzniká na základě dohody v území, je nutné respektovat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Účelná a efektivní spolupráce subjektů majících společný cíl, nejedná se o formální spolupráci.	  
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přirozené lokální a funkční partnerství. Každá školská právnická osoba (dle RED IZO) může být 
zahrnuta pouze v jednom MAP.  
 
Tato situace může nastat také v případě, pokud je na území správního obvodu ORP škola, která je 
spádová pro obce v území jiného správního obvodu ORP.  
 
V některých výjimečných případech správních obvodů ORP, která jsou řídce osídlena, je možné 
provést i spojení dvou území správních obvodů ORP.  
 
Právě tyto změny musí být potvrzeny a musí být v souladu s Přílohou žádosti o podporu – Stanovisko 
Regionální stálé konference nebo Potvrzení Magistrátu hl. města Prahy (povinná příloha projektové 
žádosti). 
 
d) Zohlednění strategií na vyšších územních úrovních 

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází 
MAP, případně Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města 
Praha, pokud je MAP zpracováván na území hlavního města Praha. 

Pokud jsou pro dané území relevantní, jsou to rovněž: 

- Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020; 
- strategické záměry velkých měst, která zpracovávají Integrované plány rozvoje území (IPRÚ); 
- strategické záměry městských aglomerací, které zpracovávají Integrované teritoriální investice 

(ITI); 
- popř. další strategické dokumenty, které na daném území již existují. 

Zástupci IPRÚ a ITI jsou povinnými partnery v MAP tam, kde se území překrývají. 

MAP a ITI/IPRÚ by se neměly překrývat 1:1, do jisté míry by pak postrádaly smysl. Základním 
územím pro MAP je správní obvod ORP s tím, že funkční vymezení území může upravit RSK. Území 
ITI a IPRÚ většinou mají centrální ORP (či několik), na okrajích těchto území jsou území SO ORP 
většinou "rozpůlena". Je proto více než žádoucí, aby tato ORP měla vlastní MAP odděleně od ITI/ 
IPRÚ. Tím samozřejmě nejsou vyloučeny provazby zajištěné zastoupením ITI/IPRÚ jako povinných 
partnerů MAP. 
 
e) Soulad s národními strategickými dokumenty 
 

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 - 2020 
- Strategie vzdělávání 2020 
- Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 

 

VAZBA MEZI MÍSTNÍMI AKČNÍMI PLÁNY A KRAJSKÝMI AKČNÍMI 
PLÁNY 

 
KAP je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který bude zaměřen na intervence směřující ke 
zkvalitnění řízení středních a vyšších odborných škol a zvýšení kvality ve vzdělávání ve středních a 
vyšších odborných školách. 
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Vybrané vstupy z MAP, popř. z PA (plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve školách), které jsou 
relevantní pro KAP: 
 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků; 
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 

dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje 
i  EVVO); 

• Kariérové poradenství v základních školách. 
 

Informace z jednotlivých etap přípravy MAP budou realizátory MAP předávány prostřednictvím 
realizačního týmu KAP pro informaci do Pracovní skupiny Vzdělávání ve formě agregací v předem 
definované tabulkové podobě dle požadavků MŠMT a kraje, s uvedením explicitních informací o 
identifikovaných potřebách jednotlivých škol v oblastech relevantních pro KAP, včetně investic pro 
podporu těchto oblastí (IROP) – budou tedy předány agregované informace jako podklad pro tvorbu 
KAP v území, a to prostřednictvím realizačního týmu na PS Vzdělávání. 
 
 

5 .  ROLE MAP PŘI  ZACÍLENÍ NÁSLEDNÉ PODPORY PROJEKTŮ  Z OP VVV  

Místní akční plánování se musí zaměřit na navrhování aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity 
vzdělávání. Výstupy MAP mohou sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů, které 
mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich 
povahy a dostupnosti zdrojů. Smyslem MAP není plánovat pouze návazné projekty pro OPVVV, 
IROP nebo OP PPR. 

Vedlejším produktem MAP, který sleduje Řídicí orgán OP VVV, jsou informace, na základě kterých 
budou zacíleny výzvy pro podporu „aktivit škol“ a „aktivit spolupráce“24. ŘO OP VVV bude sledovat 
postupné výstupy z MAP pro zacílení výzev na podporu navazujících projektů.  

Návrhy „aktivit spolupráce“ se stanou podkladem pro zacílení výzev OP VVV pro předkládání 
navazujících projektů na podporu spolupráce na územích, kde tyto aktivity spolupráce byly navrženy. 
Jde o tzv. projekty „partnerství a sítě“ na místní úrovni. 

V OP VVV budou školy podpořeny především prostřednictvím projektů zjednodušeného financování, 
tzv. šablon, s alokací umožňující podporu každé škole. Pro aktivity škol jsou již předem připraveny 
návrhy šablon (viz Příloha č. 1), ale ŘO OP VVV očekává i další návrhy z praxe, na základě sběru 
údajů z MAP. Přínosem MAP je zejména možnost naplánování budoucí spolupráce a koordinace škol 
pro návazné projekty, které budou financovány formou šablon.  

Školy, které se přímo plánování neúčastní, nebudou vyloučeny z podpory pomocí šablon a mohou být 
zapojeny i do projektů „partnerství a sítě“. 

Hodnocení a výběr navazujících projektů ve výzvách bude probíhat standardně podle pravidel OP 
VVV. Role samotných obcí s rozšířenou působností nebude v MAP povyšována nad ostatní obce. 
Obce s rozšířenou působností samotné nebudou prostřednictvím MAP vybírat projekty škol  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Popis aktivit škol a aktivit spolupráce – viz kapitola Struktura dokumentu MAP.	  
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a školských zařízení, které zřizují nebo které zřizují jiné obce v území správní působnosti obce 
s rozšířenou působností. Tento přístup by neodpovídal danému právnímu stavu, kdy obce  
jsou si ve věcech zřizování mateřských a základních škol rovny. 

Partnerství pro přípravu MAP bude rovnoprávné a bude vytvářet prostor a podporu pro vytváření 
společných projektů (zejména projekty „partnerství a sítě“) partnerů na území, přičemž budoucí 
příjemci těchto projektů mohou být různí. 

Základem podpory škol v následných projektech jsou „aktivity škol“, které budou popsány v MAP. 
Tyto následné projekty budou podpořeny v následných projektech se zjednodušeným financováním 
(tzv. šablony), viz Příloha č. 1. 
 
Intervence z OP VVV v oblasti regionálního školství budou dále podpořeny formou koncepčních 
projektů, projektů partnerství a sítě a šablonami. Tyto intervence budou reflektovat klíčová témata OP 
VVV v plošném zaměření. 
 
Zároveň, budou vyhlašovány i další výzvy podporující prioritní témata, do kterých se školy mohou 
zapojit, a to i mimo MAP. 
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6.  ROLE MAP PŘI  ZACÍLENÍ PODPORY IROP A OP PPR 

Místní akční plány budou sloužit jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP/OP 
PPR: koordinace investičních akcí a podpora řízení efektivního využití investic v území s tím, že 
v IROP/OP PPR je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti 
v oblasti základního vzdělávání. Tato podmínka neplatí pro investice do předškolního vzdělávání a 
investice do oblasti inkluzivního vzdělávání. 

Zároveň je třeba dle doporučení EK k OP VVV, IROP i OP PPR dobře odůvodnit investice do škol a 
dalších vzdělávacích institucí v území, i proto MAP, respektive Strategický rámec MAP do roku 2023, 
sehraje důležitou roli. Identifikací prioritních oblastí podpory umožní lépe specifikovat témata pro 
jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru koncentrace. Zásadní je prokázání souladu se 
Strategickým rámcem MAP do roku 2023 v daném území.  
 
Investice do rozvoje kapacit základních škol 
Do informací v agregovaných MAP budou konkrétně zohledněny výsledky dotačního programu 
MŠMT na zvyšování kapacit ZŠ. Projekty doporučené z výzvy tohoto dotačního programu pro 
realizaci prostřednictvím IROP – zde je potřebnost v území doložena (demografický vývoj, doklad o 
prodiskutování v území (spádová oblast nebo svazek obcí) – v identifikovaných potřebách škol 
v agregovaném MAP budou označeny jako územně potřebné. Rozšiřování kapacit základních škol 
mimo vazbu na klíčové kompetence v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnostech práce s digitálními technologiemi, je v IROP 
možné pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou 
lokalitou.  

Proces je přehledně popsán v kapitole Investiční priority, str. 35.  
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7.  ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO TVORBU MAP 

Pro zpracování MAP jako prvotní vstup slouží dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na prioritní i 
volitelné oblasti MAP. Toto šetření bude realizováno Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy plošně mimo vlastní realizaci projektu MAP. Realizační tým MAP bude mít výsledky 
šetření k dispozici pro další práci. Dotazník bude připraven v souladu s nástrojem Kvalitní škola a 
nástroji pro podporu gramotností, které jsou připravovány v IPn NIQES. Základním vstupem pro 
zpracování MAP jsou tedy takto zjištěné potřeby škol a vzdělávacích zařízení na území, pro které se 
MAP zpracovává.   
 
Výstupem systémové podpory z plánů aktivit a dotazníkového šetření na úrovni jednotlivých škol 
(včetně požadavků na investice) – na celém území ČR – jsou sebrané informace, které jsou základem 
tzv. agregovaných MAP. Agregovaný MAP je úvodní fází analytické části tvorby MAP. 
Agregovaný MAP obsahuje pouze sebrané údaje o potřebách a plánovaných aktivitách škol formou 
dotazníkového šetření na každém území MAP. 
 
Na území, kde již bude vytvořeno funkční partnerství, budou předávány agregované informace ze 
škol (ZŠ a MŠ) a dalších vzdělávacích zařízení o identifikovaných potřebách s uvedením explicitních 
informací o identifikovaných potřebách jednotlivých škol v oblasti investic (IROP) jako podklad pro 
tvorbu územních MAP.  
 
Úkolem partnerské platformy na těchto územích je především tyto potřeby v rámci místního akčního 
plánování vyhodnotit a prioritizovat v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních 
partnerství v území (prioritizace, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve 
vzdělávání) a zapracovat do MAP následně tyto prioritizované potřeby.  
 
Proto budou kromě dotazníkového šetření tyto potřeby a plány zjišťovány v aktivitách MAP, které 
souvisí se společným  plánováním, se síťováním a vzájemným učením škol, a také prostřednictvím 
komunikace mezi školami a dalšími partnery. 
V případech tvorby MAP na území, kde funkční partnerství bude tvořeno až v průběhu roku 
2015/2016 a dále, budou základem tvorby agregované MAP (které budou na tato území předána 
v rámci systémové podpory) a v průběhu tvorby územních akčních plánů budou průběžně získávány 
informace po každé etapě tvorby, ze kterých již bude možné identifikovat témata pro intervence v OP 
VVV a intervence do IROP/OP PPR. Tvorba MAP je členěna do jednotlivých fází, výstupy z těchto 
fází již mohou identifikovat témata intervencí pro OP VVV a informace k intervencím z IROP/OP 
PPR. 

	  PODPORA	  MÍSTNÍHO	  AKČNÍHO	  PLÁNOVÁNÍ	  ZE	  SYSTÉMOVÉ	  ÚROVNĚ	  

Na národní úrovni se připravuje individuální projekt systémový zaměřený na podporu strategického 
řízení a akčního plánování ve školách a v území. V rámci tohoto projektu se pro realizátory místních 
akčních plánů připravuje podpora týkající se zejména poradenství, metodické pomoci, informování o 
vzdělávání, možnostech rozvoje kvality vzdělávání a sdílení dobré praxe. 

Odborný garant MAP 

V rámci individuálního projektu systémového, který je zaměřen na strategické řízení a akční plánování 
ve školách i územích, budou sledovány dva hlavní cíle. První je ověření systému podpory školám, 
který je cíleně zaměřen na odstranění slabých stránek škol v oblasti strategického managementu, 
vedení a řízení pedagogického procesu vedoucího k maximálnímu rozvoji potenciálu každého dítěte  
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a žáka. Jeho součástí je rozvoj ředitelů škol v pedagogickém vedení (pedagogický leadership), jejich 
vzájemné síťování, učení a podpora. Druhým cílem je podpora akčního plánování v území, v tomto 
ohledu bude systémový projekt koordinovat zpracovatele místních akčních plánů a poskytovat jim 
metodickou podporu.  
Pro příjemce IPo MAP jsou připravena v každém kraji „Centra podpory strategického řízení a 
plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací“. Jejich úloha spočívá především v poskytování 
osobních konzultací a řešení individuálních problémů. Konzultační činnost pro zpracovatele územních 
strategií bude doplněna vzděláváním formou webinářů. V neposlední řadě budou pořádány konference 
v krajích s cílem vzájemně se informovat o výsledcích IPo a IPs. Přidanou hodnotou bude výměna 
zkušeností mezi tvůrci místních akčních plánů s jejich tvorbou, realizací a vyhodnocením. 

Součástí koordinační a metodické pomoci budou informační panely pro zřizovatele mateřských a 
základních škol, kteří budou průběžně seznamováni s výsledky individuálního projektu systémového, 
tvorbou a realizací MAP a zajištění metodického vedení ve vzdělávací politice. Předpokládá se 
součinnost s příjemci IPo MAP v oblasti jejich přípravy a realizace. 
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8.  POVINNÁ OPATŘENÍ MAP 

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve 
věku do 15 let.  Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem.  

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření: 

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

9.  DOPORUČENÁ OPATŘENÍ MAP 

Jde o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou následně podkladem pro 
upřesnění krajských akčních plánů. Zájem jednotlivých škol/celého území o podporu těchto témat 
formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry bude zmapován a informace budou 
předávány realizačnímu týmu KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území 
krajů. V případě pozdějšího zpracování s ohledem na stav přípravy Krajského akčního plánu budou 
tyto informace vstupem až pro přípravu druhého KAP. 
 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 

dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje 
i  EVVO) 

• Kariérové poradenství v základních školách 
	  

10.  PRŮŘEZOVÁ A VOLITELNÁ OPATŘENÍ MAP 

 
Jde o zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky aktivit 
školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte 
a žáka („Zažít úspěch“). 
 
V těchto plánovaných aktivitách musí být vždy zahrnuto: 

- začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit; 
- zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 

dvou let. 
 
Obsahem plánovaných aktivit může být:  

- smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a 
prostředí pro vzdělávání dětí a žáků; 

- programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj 
kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních 
kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního 
povědomí a vyjádření dětí a žáků. 
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Zaměření aktivit s náměty pro inspiraci:  

• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
• Investice do rozvoje kapacit základních škol 
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 
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11.  STRUKTURA DOKUMENTU MAP 

Každý místní akční plán bude členěn do této struktury a obsahovat tři povinná opatření s možností 
volby doporučených a volitelných opatření: 

1. Analytická část 

2. Strategický rámec MAP 

3. Opatření 

Každé opatření bude zpracováno v následující struktuře: 

• Odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy 
o Cíl opatření: čeho chceme dosáhnout v tomto opatření 

! popis cíle 
o Popis kroků k naplnění cíle – tři typy aktivit (detailně viz níže) 

 
• Aktivity jednotlivých škol    
• Aktivity spolupráce  
• Infrastruktura  

 

Tři typy aktivit jako výstup MAP: 

Aktivity škol 

Popisují, jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol. První informace 
o potřebných aktivitách bude vyplývat již z úvodního dotazníkového šetření mezi školami. Popis 
aktivit škol vzniká na území MAP zejména agregací dotazníkového šetření ze škol. Školy budou v 
těchto aktivitách podpořeny jednotlivě v projektech v rámci zjednodušeného financování, formou 
šablon (indikativní seznam je uveden v Příloze č. 1.). Finální seznam bude veřejně k dispozici nejdéle 
v dubnu 2016.  

V rámci MAP mohou být navrženy další aktivity a případně budou plány aktivit škol sloužit jako 
základ pro přípravu nových šablon pro další výzvu. 

MAP je mimo jiné příležitostí pro rozvoj spolupráce a koordinace škol při využívání šablon. 

Aktivity spolupráce 

Jde o povinný výstup „územních“ MAP v projektech MAP a MAP+ (není povinné pro projekty 
preMAP). 

Aktivity spolupráce jsou vhodným podkladem pro konkretizaci návazných projektů, které mohou být 
financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a 
dostupnosti zdrojů. Využití informací z MAP pro zacílení výzev v OP VVV je popsáno v kapitole 
Role MAP při zacílení následné podpory projektů z OP VVV a dalších zdrojů 

Vytváření aktivit spolupráce je více náročné na čas a zapojení pracovníků škol.  Motivací pro zapojení 
pracovníků škol je realizace naplánovaných aktivit spolupráce. Uznatelnými náklady projektu jsou 
náklady na finanční ohodnocení zapojených pracovníků škol.  
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„Aktivity spolupráce“ budou zaměřeny na plnění Opatření zejména těmito způsoby: 

- společné využití odborníka na podporu škol a vzdělávacích zařízení pro inkluzivní vzdělávání 
(např. školní psycholog), 

- společné vzdělávání ředitelů a vedení škol sdílením zkušeností, vzájemné informování, 
- ve vhodných případech společné vzdělávání vedení škol i dalších vzdělavatelů, 
- společné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů, 

(pracovníků s dětmi a mládeží),  
- vyhledávání, vzdělávání a podpora spolupráce místních vynikajících pedagogických 

pracovníků a dalších vzdělavatelů jako budoucích mentorů a vzdělávacích lídrů a pro 
budování expertní základny v území, 

- společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů, podpora kvality práce ředitele ze strany zřizovatele, 
- spolupráce škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo 

neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na 
podporu vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území, 

- spolupráce škol, vzdělávacích zařízení a sociálních služeb v tématech identifikovaných v 
území. 

Každá „aktivita spolupráce“ bude obsahovat tento popis: cíl aktivity, popis aktivity, území 
dopadu, odpovědnou osobu, partnery, časový pán realizace, odhad finančních nákladů, počet a typ 
škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou, zdroje financování, způsob financování.  

Pokud je to potřeba, bude popis aktivity spolupráce obsahovat také upozornění na aktivity nebo 
projekty v území, které jsou komplementární nebo vyžadují koordinovaný přístup tak, aby bylo možné 
na úrovni  řídicích orgánů koordinovat časový průběh výzev k předkládání projektů. 

Při přípravě aktivity spolupráce projektový manažer vždy vyhledá a osloví v území ke spolupráci 
alespoň tři školy, které dosud nebyly v partnerských projektech zapojeny, a podpoří jejich zapojení, 
pokud budou mít o spolupráci zájem. 

Při přípravě aktivity spolupráce projektový manažer aktivně vyhledá školy, které již připravují 
samostatně projekt, realizují nebo plánují zapojit se do projektů podporující spolupráci škol tak, aby 
nedocházelo k dublování aktivit a aby byl maximálně využit potenciál území.  

Infrastruktura pro vzdělávání 

Popisuje, jaké investice do infrastruktury jsou potřeba a jak přispívá infrastruktura k naplnění cílů 
opatření. Částečně může popis aktivit v infrastruktuře vyplývat z dotazníkového šetření.  V případech 
vyjmenovaných v části „Role MAP při zacílení podpory IROP a OP PPR“ však bude místní 
akční plán obsahovat také údaje o uzavřené dohodě o spolupráci (viz kapitola Investiční 
priority). Potřebnost infrastruktury pro vzdělávání musí být jasně odůvodněna tím, jak infrastruktura 
přispívá k naplnění cílů opatření MAP (povinných, volitelných, průřezových nebo doplňkových). Musí 
být zřejmé, že infrastruktura je nezbytná pro naplnění cíle kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí 
a žáků do 15 let.
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12. PRINCIPY PROJEKTU MAP  

Tvorba a realizace MAP musí respektovat základní principy komunitně řízeného plánování. Principy 
odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, 
komunitní plánování sociálních služeb, apod.). Komunitní plánování je postup, který umožňuje25: 

-‐ aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, 
-‐ aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, 
-‐ aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové 

zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. 

Principy MAP: 

-‐ Princip spolupráce 
V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a 
uživatelé.  

• Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. 
soukromoprávní zřizovatelé škol zapsaných v rejstříku škol, a 
zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení. 

• Poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace 
mimoškolního vzdělávání. 

• Za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a 
zaměstnavatelé. 
 

-‐ Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů  
V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně26 
spolupráce s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování 
občanů, konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 
postoje veřejnosti k dokumentu), spoluúčast veřejnosti na plánování.  Je důležité upozornit, že 
jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování 
spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo 
všechny tyto části. 
 

-‐ Princip dohody 
Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 
spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. 
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické 
spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace 
odsouhlasených aktivit.  
 
 

-‐ Princip otevřenosti 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Metodika pro plánování sociálních služeb. MPSV.  http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf 
26 Viz Informování a zapojování veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb. MPSV. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6479/Informovani_a_zapojovani.pdf 
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Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále 
významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání. 
Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich 
otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti 
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat 
k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a 
podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem. 
 

-‐ Princip SMART 
Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na 
jejich realizaci. Realizace musí být proveditelná, a proto by měla být sestavena jako SMART: 
S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků, M – měřitelná, tj. s uvedenými 
indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající, A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství 
MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými kompetencemi i povinnostmi, R – realistická, tj. 
musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a zdroje dostupné, T – 
termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín. 
 

-‐ Princip udržitelnosti 
Tvorba MAP nesmí být účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji 
dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je 
opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování 
cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji. 
 

-‐ Princip partnerství 
Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto 
subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná 
tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je 
založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a 
řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být 
opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v 
zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit sám 
vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 
 

 

SLOŽENÍ	  PARTNERSTVÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	  

Realizační tým 

Je potřeba odlišovat Řídící výbor (ŘV) a realizační tým projektu (RT). Odpovědnost za realizaci 
projektu a jeho výstupy má RT, který bude malý a akceschopný. Realizační tým vede projektový 
manažer.  

Za účelem realizace projektu vytváří žadatel/příjemce realizační tým, který má odpovědnost za 
realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, 
případně dalších částí organizační struktury MAP. Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří: 
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-‐ zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP pro 
jeho návrhy a diskuzi s partnery v území, 

-‐ monitorovat průběh realizace MAP, 
-‐ spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP, 
-‐ zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP, 
-‐ ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách 

odbornou znalost k odborným tématům MAP,  
-‐ účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a 

dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, 
-‐ zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci 

organizační struktury MAP zřízeny, 
-‐ pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP. 

Řídící výbor 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení 
by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může vytvářet další 
organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v kompetenci každého 
partnerství. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu, 
definuje si vlastní postupy rozhodování. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit 
reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. Složení Řídícího výboru: 

Povinní zástupci: 

-‐ zástupce	  realizátora	  projektu	  MAP,	   
-‐ zástupce kraje, 
-‐ zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních 
-‐ vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci 

ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně 
soukromých a církevních, 

-‐ zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin), 
-‐ zástupci základních uměleckých škol, 
-‐ zástupce KAP, 
-‐ zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) 

sdružujícími rodiče, 
-‐ lokální konzultant ASZ – povinný partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se 

nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám, 

-‐ zástupce ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá 
s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ, 

-‐ zástupce MAS působících na území MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není, anebo 
pokud je MAS žadatelem a realizátorem projektu). 

Doporučení zástupci: 

-‐ zástupce mikroregionů na území MAP, 
-‐ další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru. 
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Řídící výbor je především platformou: 

-‐ kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na 
základě reprezentativního zastoupení), 

-‐ která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a 
evaluaci MAP, 

-‐ která zprostředkovává přenos informací v území, 
-‐ která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 

Realizační tým povinně osloví jednotlivé vyjmenované zástupce s žádostí o účast v Řídícím výboru, 
jejich účast je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v 
Řídícím výboru. Pokud organizace nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím výboru, písemně o 
tom informuje realizační tým. 

Řídící výbor na svém prvním zasedání projedná a schválí Status a Jednací řád. Schválený Status a 
Jednací řád Řídícího výboru předkládá realizátor projektu v první zprávě o realizaci projektu. 

Postup vytváření Řídícího výboru, nebo pokud již je vytvořený, seznam členů Řídícího výboru s 
uvedením, koho zastupují, se uvede žádosti o podporu k částem Vymezení a přiměřenost cílových 
skupin a Zapojení cílových skupin.  

Partnerství 

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Partnerství zde není ve smyslu 
projektového finančního nebo nefinančního partnerství. 

Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území 
MAP. Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin: 

-‐ zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů), 
-‐ školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání 

(mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, 
neziskové vzdělávací organizace), 

-‐ uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče). 

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti27. Realizátor projektu zapojí 
partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po 
oboustranné dohodě s partnery:  

- pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu; 
- aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních; 
- konzultováním – tj. sběrem a vypořádáním28 jejich připomínek, zjišťováním jejich postojů a 

stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu; 
- zapojí jejich zástupce přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohly přímo 

podílet na vytváření návrhů v MAP. 
 

Organizační struktura partnerství může obsahovat pracovní skupiny, sekce či jiná pracovní a poradní 
tělesa. Struktura partnerství MAP by měla odrážet územní charakteristiky včetně již existujících 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Viz část 12 Principy MAP.	  
28	  Vypořádáním se rozumí akceptování nebo neakceptování připomínky s odůvodněním. Připomínky nelze odmítnout bez 
odůvodnění.	  
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funkčních partnerství (MAS, dobrovolný svazek obcí, apod.) a reflektovat strategii MAP, aby mohla 
být efektivně naplňována. Povinným orgánem každého MAP je Řídící výbor. 

Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP, proto realizátor projektu dokládá existenci 
Řídícího výboru a spolupráci v partnerství nejpozději v první zprávě o realizaci: popis vzniku 
partnerské spolupráce s ostatními subjekty, reprezentativnost partnerství, popř. další dokumenty 
podporující princip zapojení dotčené veřejnosti. 
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ÚROVNĚ MAP	  

Připravenost území na implementaci MAP je rozdílná. Na jedné straně existují ORP, které se aktivně 
zapojily do výzev OPVK 46 a 47, projektu „Obce sobě“ OP LZZ, či jiným způsobem zpracovaly 
plány rozvoje v oblasti vzdělávání, a na straně druhé jsou území, která s procesem plánování nemají 
žádné či pouze minimální zkušenosti. Výzva OP VVV na tvorbu MAP tento stav zohledňuje a 
umožňuje výběr ze tří úrovní MAP. Ty se liší obsahem (povinné aktivity a výstupy) a výší maximální 
finanční podpory. 

 preMAP MAP MAP+ 
Úroveň Zjednodušená Základní  Pokročilá 
Hlavní cíl Posílit vazby v místním 

partnerství aktérů v oblasti 
vzdělávání 

Shodnout se na prioritách 
v oblasti vzdělávání a 
připravit akční plán aktivit 

Realizovat naplánované 
aktivity, kontinuálně 
rozvíjet akční plánování 

Převažující 
obsah 

Stáže, workshopy, 
prezentace 

Kulaté stoly, pracovní 
skupiny, setkávání 

Vzdělávací aktivity 

Hlavní 
výstup 

Strategický rámec MAP a 
priority 

Akční plán Evaluace akčního plánu a 
aktualizovaný akční plán 

Max. 
příspěvek 

0,5 – 1 mil. Kč 1 – 4 mil. Kč 1 – 6 mil. Kč 

 

preMAP je zjednodušenou verzí MAP pro území, na kterých s akčním plánováním začínají. Smyslem 
projektu je posílit spolupráci v území a vytvořit místní partnerství. Aktivity směřují zejména k 
seznamování a vzájemnému poznávání aktérů vzdělávání v území (workshopy, stáže, prezentace). 

MAP ve své základní podobě předpokládá, že v území již existují takové vazby, které umožňují vést 
hodnotný proces plánování. Cílem „základního“ MAP je zejména shodnout se na prioritách ve 
vzdělávání, nalézt funkční způsoby spolupráce a sestavit akční plán. 

MAP+ je pokročilou úrovní MAP, kterou je možné realizovat v území, která již mají zpracovaný plán 
v oblasti vzdělávání z projektů realizovaných ve výzvě OP VK. Oproti předchozím dvěma úrovním 
MAP+ umožňuje implementovat již naplánované aktivity spolupráce a vzdělávání. Kromě aktivit je 
dále rozvíjen akční plán (monitorování, vyhodnocování a další plánování na další období). 

Pro všechny úrovně MAP platí stejné podmínky výzvy, délka projektu je maximálně dva roky. 
V průběhu realizace projektu MAP není možné přecházet mezi úrovněmi. Na první vlnu projektů 
MAP bude navazovat druhá vlna v délce dva roky. Celkové období pro realizaci MAP tak bude čtyři 
roky. Pokud ORP není připraveno na vyšší úrovně MAP, může začít s úrovněmi nižšími a do vyšší se 
posunout až v navazující výzvě pro podporu MAP, která bude uskutečněna na základě pozitivních 
doporučení evaluace této výzvy.   
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PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE MAP 	  

Realizace projektu MAP obsahuje povinné aktivity, které jsou vymezeny pro každou úroveň MAP 
a stanovují povinné výstupy. 

 

AKTIVITA	  0	  –	  PŘÍPRAVA	  

Aktivitu realizují všechny úrovně MAP a je realizována před podáním žádosti o podporu IPo MAP, 
která je jejím výstupem, nejedná se o klíčovou aktivitu žádosti o podporu. 

Cílem aktivity je vytvořit partnerství, případně sestavit Řídící výbor, a vybrat budoucího nositele MAP 
– žadatele projektu. V rámci aktivity by měli být identifikováni všichni důležití aktéři předškolního a 
základního vzdělávání v území včetně institucí mimoškolního vzdělávání a mělo by být sestaveno 
reprezentativní partnerství, které se ujme přípravy a tvorby MAP. Vytvořené partnerství nemusí 
odpovídat budoucí organizační struktuře MAP a jeho realizačního týmu, neboť tato podoba 
organizačního zajištění je předmětem tvorby MAP. 

Realizátor projektu existenci Řídícího výboru dokládá nejpozději v první zprávě o realizaci, a to 
včetně popisu vzniku partnerství, reprezentativnosti partnerství, popř. dalšími dokumenty 
dokladujícími naplnění principu zapojení dotčené veřejnosti.  

Žadatel IPo MAP jako budoucí nositel projektu vytváří realizační tým.  

Výstupy aktivity: 

-‐ Realizační tým, 
-‐ Žádost o podporu IPo MAP, která jako přílohu obsahuje: seznam zřizovatelů, kteří zřizují 

školy v území (včetně zřizovatelů, kteří nemají sídlo přímo v území – důležité je místo, kde 
funguje škola) a jimi zřizovaných škol – postavené na RED IZO ZŠ, MŠ.  

Žadatel bude povinen při kontrole na místě doložit, že při přípravě projektu oslovil k účasti na 
aktivitách projektu všechny zřizovatele škol (dle RED IZO) na daném území (např. kopie e-mailů, 
dopisů s výzvou k zapojení adresované na všechny zřizovatele). Podmínkou přijatelnosti projektové 
žádosti je povinná příloha dokladující zapojení zástupců škol v území s potvrzením zřizovatele, a to:  
 

a) v případě, že je žadatelem ORP – musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70 % 
škol (podle RED IZO), které jsou zřizovány obcí s rozšířenou působností v území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň alespoň 70 % škol, které zřizují jiní 
zřizovatelé než obec s rozšířenou působností v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, avšak pouze za předpokladu, že takové školy v území jsou; 

b) v případě ostatních oprávněných žadatelů – musí být deklarováno zapojení zástupců 
minimálně 70 % škol (podle RED IZO) zřizovaných na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností. 
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Mezi školy, které realizátor projektu osloví pro zjištění zájmu o zapojení do projektu, patří: 
-‐ základní školy,  
-‐ mateřské školy, 
-‐ mateřské školy speciální – samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením, 
-‐ základní školy speciální  – samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. 

 
Pokud jsou školy pod jedním ředitelstvím (například mateřská a základní škola), jsou pod jedním 
číslem RED  IZO a započítávají se právě jedenkrát. 
 

AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ	  

Aktivita je povinná pro všechny úrovně MAP, resp. pro jednotlivé úrovně MAP jsou povinné 
konkrétní podaktivity. 

Akční plánování je hlavní aktivitou projektu MAP. Smyslem aktivity je pokrýt celý proces akčního 
plánování při respektování různého stadia připravenosti a zpracování akčního plánu MAP 
v jednotlivých ORP. Proces se skládá ze čtyř na sebe navazujících kroků a jednotlivé úrovně MAP 
(preMAP, MAP a MAP+) se liší právě tím, ve kterém kroku začínají a končí, jak znázorňuje 
následující schéma. 

 

 

 

 

Nejjednodušší verze preMAP se soustředí především na budování absorpční kapacity v území 
prostřednictvím posilování partnerských vztahů mezi aktéry ve vzdělávání. Cílem je v průběhu 
realizace zformovat funkční partnerství, ve kterém proběhne diskuse nad územně specifickými 
potřebami a prioritami ve vzdělávání, jejím výstupem bude strategický rámec s určenými prioritami. 

Standardní verze MAP začíná tvorbou strategického rámce a priorit a následně se soustředí na 
zpracování akčního plánu. Cílem akčního plánování je rozpracovat strategický rámec a priority do 
úrovně možných opatření a aktivit, které by měly odrážet především specifické potřeby území. To 
znamená, že hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska 
území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně. 

1)	  Rozvoj	  
partnerství	  

2)	  Dohoda	  o	  
prioritách	  

3)	  Akční	  
plánování	  

4)	  Budování	  
znalostních	  
kapacit	  

4)	  Realizace	  
plánu	  

preMAP	   preMAP	   preMAP	  

MAP	   MAP	   MAP	  

MAP+	   MAP+	   MAP+	   MAP+	  



	  

	   	  
	  

31	  

Součástí MAP je i budování kapacity pro následnou realizaci těchto projektů (tematické a partnerské 
sítě). 

Nejpokročilejší úroveň MAP+ se soustředí na realizaci již existujících akčních plánů (které jsou 
vstupem projektu) a konkrétních aktivit, které tyto plány obsahují. Současně probíhají aktivity 
související s řízením MAP, tj. spolupráce partnerství (setkávání, pracovní skupiny, atd.) a průběžný 
monitoring realizace plánu. Vzhledem k tomu, že akční plánování je opakující se proces, je součástí 
této úrovně projektu i evaluace MAP a zpracování a aktualizace MAP na následující období. 

Pro všechny úrovně MAP je povinnou aktivitou evaluace projektu, viz dále. 

Podaktivity: 

-‐ A) Rozvoj partnerství 
-‐ B) Dohoda o prioritách 
-‐ C) Akční plánování 
-‐ D) Budování kapacit 

 

PODAKTIVITA	  A)	  ROZVOJ	  PARTNERSTVÍ	  

Cílem podaktivity je sestavit Řídící výbor (pokud již nevznikl v rámci Aktivity 0 – Příprava), iniciovat 
a posílit vazby mezi aktéry v území a představit jejich aktivity v oblasti vzdělávání. Podpořeny budou 
aktivity směřující ke vzájemnému seznamování, navazování kontaktů a vytváření funkčních 
partnerských vazeb. Realizátor projektu existenci Řídícího výboru dokládá nejpozději v první zprávě o 
realizaci, včetně popisu vzniku partnerství, reprezentativnosti partnerství, popř. dalšími dokumenty 
dokladujícími naplnění principu zapojení dotčené veřejnosti. 

Pro projekty na úrovni preMAP je tato aktivita hlavním obsahem projektu. Je určena pro území, která 
nemají žádnou či minimální zkušenost s plánováním na úrovni místních partnerství.  

Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání 
ředitelů a zástupců zřizovatelů škol zaměřeného na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání 
a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávaní žáků ohrožených školním 
neúspěchem ve školách při využití podpory a spolupráce v území: s rodinou, sociálními službami a 
poskytovateli neformálního a zájmového vzdělávání. 

Získávání a sdílení praktických zkušeností (např. formou stáží) se v předchozím programovém období 
prokázalo jako účinná a atraktivní forma podpory rozvoje ředitelů škol a dalších pracovníků v oblasti 
vzdělávání. Cílem podaktivity je posilovat vzájemné vazby napříč různými institucemi a vytvořit tak 
základ funkčního partnerství pro realizaci MAP. 

V rámci této podaktivity bude také probíhat spolupráce s Individuálním projektem systémovým se 
zaměřením na oblast Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Tato spolupráce bude 
probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkáních určených 
k výměně zkušeností.   



	  

	   	  
	  

32	  

Části aktivity: 

-‐ Setkávání 
-‐ Výměna zkušeností 

Výstupy aktivity: 

-‐ Řídící výbor – včetně popisu vzniku partnerství, reprezentativnosti partnerství, popř. dalšími 
dokumenty dokladujícími naplnění principu zapojení dotčené veřejnosti; 

-‐ Prezenční listiny a zápisy ze společných jednání a vzdělávání. 

PODAKTIVITA	  B)	  DOHODA	  O	  PRIORITÁCH	  	  

Aktivitu realizují všechny úrovně MAP. 

Smyslem aktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání v území MAP. Cílem je provést syntézu 
existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a základní vzdělávání, prioritizovat 
oblasti rozvoje a zakotvit mechanismy a procesy spolupráce mezi relevantními partnery. 

Průběh aktivity může být v jednotlivých MAP velmi odlišný a bude odrážet specifickou situaci 
v příslušném území. V některých případech se bude jednat především o metaanalýzu existujících 
strategií s následným stanovováním priorit, v jiných lokalitách, které takovými strategiemi 
nedisponují, bude aktivita obnášet více dílčích kroků k vytvoření nové strategie. Pro všechny MAP 
budou k dispozici agregovaná data z území získaná z dotazníkového šetření. 

MAP umožní zachování existence již stávajících různých strategií, v takovém případě však bude 
nutné, aby došlo k vzájemnému vymezení těchto strategií a nastavení takových řídících a 
komunikačních procesů, které zajistí efektivní pokrytí území ORP a zabrání vzájemným překryvům či 
duplicitám mezi strategiemi. Pro realizaci MAP a čerpání finančních prostředků je nutná dohoda mezi 
všemi nositeli jednotlivých strategií. 

V této fázi MAP je již nebytné zohlednit (a zahrnout) povinná opatření MAP, tj.: 

-‐ Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
-‐ Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
-‐ Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Dohoda o prioritách probíhá ve třech postupných krocích: 

-‐ 1) Analýza 
-‐ 2) Strategický rámec MAP 
-‐ 3) Investiční priority 

Realizace této aktivity je nezbytným předpokladem pro intervence z IROP/OP PPR (podpora 
infrastruktury a investic ve vzdělávání), neboť pro investiční akce je vyžadován soulad se 
Strategickým rámcem MAP. Ukončení realizace podaktivity, včetně prvních návrhů investičních 
priorit, se předpokládá do šesti měsíců od začátku realizace projektu tak, aby byla zajištěna návaznost 
na plánované výzvy IROP a OP PPR.  
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Analýza 

Analytická část by měla v maximální možné míře vycházet z existujících dat pro území (data ČSÚ, 
ČŠI, MŠMT, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, atd.). Cílem aktivity není 
tvorba komplexní analýzy území, ale interpretace stávajících známých dat a nalezení shody na 
klíčových (prioritních) oblastech. 

Činnosti: 

-‐ Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit; 
-‐ Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti; 
-‐ Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání; 
-‐ Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů; 
-‐ Projednání analytické části MAP. 

Výstupy: 

-‐ Analytická část MAP s vymezením problémových oblastí a klíčových problémů (volná forma 
zpracování). 

-‐ Analytická část musí pokrývat povinná opatření MAP, zároveň výstupem této části je 
vymezení doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP. 

-‐ Analytická část musí obsahovat popis potřeb investic v návaznosti na další analytická zjištění 
v území. Popis investic musí obsahovat stupeň připravenosti investice. Pokud již existují 
k investičnímu záměru dohody o investicích v místě, nebo souhlas zřizovatele (viz část 
Investiční priority), přikládají se již do analytické části. 

-‐ Závazným výstupem analýzy je vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou 
z oblastí (tj. maximálně tři silné stránky, tři slabé stránky, tři příležitosti a tři ohrožení). 

Doporučený průběh: 

Realizační tým dostane k dispozici agregovaná data z dotazníkového šetření, případně provede sběr 
doplňujících dat z území, zorganizuje diskusi v území (workshopy) s cílem nalezení shody na 
prioritních oblastech.  

Zapojení partnerské platformy provede realizační tým v této formě (není určen počet akcí, ale jejich 
obsah):  

• Informování partnerů o návrhu analytické části  – zaslání návrhu; 
• Zapojení partnerů do rozhodování o zjištěných skutečnostech a určení prioritních oblastí 

k řešení – organizace diskusí v území (workshopy); 
• Informování partnerů o vytvoření analýze – zaslání zpracované analýzy. 

Forma zpracování analýzy je na rozhodnutí realizačního týmu, závazným výstupem je SWOT-3 
analýza. 

Analýza by měla přinášet odpověď minimálně na otázky týkající se dané oblasti v povinných 
opatřeních MAP a investičních potřeb pro podporu z IROP/OP PPR. 
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Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

Cílem aktivity je nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do r. 2023 pro rozvoj v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání. V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, 
ale pouze jejich „rámec“. Cílem tohoto rámce je především zajistit následnou korekci akčního plánu a 
konkrétních aktivit tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. To znamená, že 
strategie slouží jako referenční rámec akčním plánům a aktivitám a jejím úkolem je zajistit koncentraci 
a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  

Činnosti: 

-‐ Územní strategie na úrovni vize do roku 2023 
-‐ Priority a popis jejich vazeb na existující strategie  
-‐ Strategie naplnění priorit, cílový stav v roce 2023 
-‐ Vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 

Výstupy: 

-‐ Strategická část MAP (volná forma zpracování) 
-‐ Závazným výstupem strategie je „Strategický rámec MAP do roku 2023“. Struktura 

dokumentu – vize (jeden odstavec), strategie (tabulka: cíle – strategie – indikátory) – max. 
rozsah dvě stránky A4. 

Strategický rámec MAP schvaluje Řídící výbor MAP.   

Doporučený průběh:  

Průběh aktivity je analogický tvorbě analýzy. Realizační tým zorganizuje konzultační proces 
(workshopy, kulaté stoly, apod.) s cílem stanovit dlouhodobé priority. Priority musí respektovat 
provedenou analýzu a musí vycházet z problémových oblastí a klíčových problémů. K návrhu 
strategie může realizační tým využít experty v daných oblastech, případně může vytvořit dílčí 
pracovní skupiny.  

Součástí MAP bude souhrnná kapitola (nebo tabulka) popisující soulad  Strategického rámce MAP 
a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic do infrastruktury ve vzdělávání v daném území. 

Návrh strategie musí být projednán v rámci partnerství. 

Zapojení partnerů partnerské platformy provede realizační tým v této formě (není určen počet akcí, 
pouze jejich obsah): 

• Jednání Řídícího výboru s cílem definování vize do roku 2023; 
• Zapojení partnerů do rozhodování s cílem vytvořit návrh dlouhodobých priorit; 
• Jednání Řídícího výboru s cílem stanovení priorit do roku 2023. Podklady pro jednání 

zpracuje realizační tým na základě výstupů analýz a diskusí v území. Realizační tým zpracuje 
také jako podklad jednání soubor existujících strategií v území a popíše jejich vazby 
k prioritním oblastem identifikovaným v diskusích v území; 

• Informování partnerů o prioritách do roku 2023 stanovených Řídícím výborem; 
• Konzultace s partnery – sběr připomínek k prioritám a jejich následné vypořádání, například 

formou projednání na Řídícím výboru; 
• Jednání Řídícího výboru s cílem vytvoření návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023 

(cílový stav v roce 2023 a návrh, jaká bude strategie naplnění priorit); 
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• Jednání Řídícího výboru o souladu investičních potřeb s návrhem Strategického rámce MAP 
do roku 2023; 

• Informování partnerů o návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023, včetně návrhu 
kapitoly popisující soulad investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP; 

• Konzultace s partnery – sběr připomínek ke Strategickému rámci MAP do roku 2023 (včetně 
kapitoly popisující soulad investičních priorit) a jejich následné vypořádání, například formou 
projednání na Řídícím výboru; 

• Jednání Řídícího výboru s cílem schválení Strategického rámce MAP do roku 2023, včetně 
kapitoly popisující soulad investičních priorit se Strategickým rámcem MAP.	  

Investiční priority 

Organizace, kterých se investice týká, uzavírají dohody o investicích nebo dokládají souhlas 
zřizovatele. Cílem dohod je potvrzení potřebnosti a využitelnosti investice v území.  

MAP je živý dokument a návrh investiční akce může vzniknout kdykoli v jeho přípravě a po jeho 
vzniku. Sběr podnětů a vytváření dohod k investičním potřebám může probíhat průběžně.  

Řídící výbor projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu 
investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP do roku 2023, a to vždy po konzultaci s partnery 
(proběhne připomínkové řízení a vypořádání připomínek). Tím se aktualizuje Strategický rámec MAP 
do roku 2023 a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic v území. V rámci aktualizace lze pouze 
přidávat návrh investiční akce v území, která je v souladu se Strategickým rámcem MAP. 

Schválení zvláštní kapitoly popisující soulad Strategického rámce MAP a schválených návrhů investic 
Řídícím výborem potvrzuje soulad návrhu investice s MAP. 

Při podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP přikládá žadatel jako povinnou přílohu 
žádosti o podporu kopii Strategického rámce MAP do roku 2023, popř. dohodu, nebo souhlas 
zřizovatele, viz níže.  

Požadavek na zařazení investice do MAP může vznést jakákoli škola nebo vzdělávací subjekt  
na území MAP, dle zde uvedených pravidel (viz tabulka níže). Možnost začlenit požadavek investice 
do MAP se netýká pouze 70 % zapojených škol, jejichž zájem o spolupráci se předkládá žadateli  
při předkládání projektové žádosti MAP. 

Při požadavku na zařazení investice školy je základním předpokladem souhlas zřizovatele s daným 
investičním záměrem školy. 

Návrh investiční akce do výstavby a vybavení nových excelentních nebo nadstandardních 
vzdělávacích prostor navíc podléhá souhlasu posouzení pracovní skupinou Vzdělávání zřízenou 
Regionální stálou konferencí, která má v kompetenci Krajský akční plán (KAP). Pracovní skupina 
Vzdělávání RSK se k návrhu investiční akce vyjadřuje jako k návrhu z hlediska celokrajského dopadu. 
Teprve po souhlasu pracovní skupiny RSK se zajišťuje Dohoda o potřebnosti a využitelnosti investice 
a studie proveditelnosti. 

V některých případech (viz tabulka níže) není nutné schválení souladu investice se Strategickým 
rámcem MAP. Pokud je to však pro realizátory MAP důležité z jiného důvodu (např. potřeba mít 
komplexní pohled na potřeby vzdělávání v území), mohou tam být v MAP i tyto intervence uvedeny. 
Na hodnocení projektů na podporu těchto investic při posuzování žádostí v IROP však tato skutečnost 
nebude mít žádný vliv. 
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Dohody o investicích v místě – typy dohod: 

Typ investice Dohoda o 
investicích, 
popř. další 
podmínky 

Kdo vytváří dohodu Schválení 
souladu 
investice se 
Strategickým 
rámcem 
MAP – 
Řídící výbor 
MAP 
 

Souhlas 
s návrhem  
ze strany 
pracovní 
skupiny 
Vzdělávání 
Krajského 
akčního 
plánu 

A Nadstandardní 
nebo 
excelentní 
vzdělávací 
prostor 

Dohoda 
o potřebnosti 
a využitelnosti 
investice  
 
Studie 
proveditelnosti 

Minimálně 70 % 
zřizovatelů, kteří 
jsou v daném území. 

ANO ANO 

B Výstavba 
nového nebo 
navýšení 
kapacity 
stávajícího 
vzdělávacího 
zařízení 
(základní škola, 
zařízení pro 
zájmové 
vzdělávání – 
školské 
zařízení, 
zařízení pro 
neformální 
vzdělávání – 
NNO). 

Dohoda 
o efektivní 
využitelnosti 
investice 
 
Součástí může 
být například i 
společné 
řešení 
dopravní 
obslužnosti, 
apod. 

Zřizovatelé škol 
sousedních 
obcí  v přirozené 
spádové oblasti, 
popř.  další aktéři 
v neformálním 
vzdělávání 
v přirozené spádové 
oblasti.  

ANO NE 

C Výstavba, 
přestavba a 
vybavení 29 
vzdělávacích 
prostor pro 
ZŠ, školské 
zařízení, NNO 
(dílny, 
laboratoře, 
pozemky, 
vzdělávací 
centra)  

Souhlas 
zřizovatele  

Souhlas zřizovatele 
 
Je možné (není 
povinné) připojit i 
dohodu ostatních 
aktérů ve vzdělávání 
o využívání nového 
vzdělávacího 
prostoru i pro 
mimoškolní 
vzdělávání. 

ANO NE 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Jedná se o zajištění efektivního využití rekonstruovaných prostor nebo prostor zařízených investicemi přes 
IROP – nejedná se o běžné vybavení učeben, které lze pořídit v rámci neinvestic v OP VVV.	  
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Investiční aktivity bez vazby na MAP 

Investiční aktivity D,	  E,	  F	  nemusí být v MAP zařazeny. Jejich financování bude probíhat bez vazby na 
MAP. 

Typ 
investi
ce 

Dohoda o 
investicích, popř. 
další podmínky 

Kdo vytváří 
dohodu 

Schválení souladu 
investice se 
Strategickým 
rámcem MAP – 
Řídící výbor MAP 
 

Souhlas s návrhem ze 
strany pracovní 
skupiny Vzdělávání 
Krajského akčního 
plánu 

D Výstavba 
mateřských škol 

V případě 
mateřských škol se 
pro posouzení 
potřebnosti 
a využitelnosti 
dokládá 
demografický 
vývoj v území 
v souladu 
s metodikou Fondu 
rozvoj kapacit 
mateřských a 
základních škol30. 

NE 
 
 

NE 

E Výstavba dětských 
klubů, 
neformálních 
zařízení pro 
předškolní 
vzdělávání dětí do 
5 let, zařízení pro 
děti od 0 do 3 let, 
mateřských 
center, lesních 
školek 

NE NE NE 

F Výstavba, 
přestavba a 
vybavení pro 
inkluzívní 
vzdělávání – 
bezbariérovost, 
místnost pro školní 
poradenské 
pracoviště, apod.  

NE 
 
 

NE NE NE 

G Investice ve 
školách při 
nemocnici 

NE NE NE NE 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol	  



	  

	   	  
	  

38	  

 

Nadstandardní a excelentní vzdělávací prostor  

Nadstandardním a excelentním vzdělávacím prostorem se rozumí takové zařízení, které není na 
školách v kraji běžně dostupné. Zpravidla se jedná o prostory se speciálním a finančně náročným 
zařízením a technologiemi. Prostory jsou charakterizované jasným přínosem pro vzdělávání a je 
zřejmá jejich udržitelnost po ukončení financování z evropských strukturálních a investičních fondů. 
Nadstandardní a excelentní prostory musí být přístupné pro více škol nebo širší veřejnosti (NNO, děti, 
mládež, rodiče), a to minimálně v rozsahu 20 % provozní kapacity prostor.  

 
V případě, že je v rámci přípravy MAP identifikována potřeba takového zařízení, informace o návrhu 
takové investice se nejdříve předává prostřednictvím realizačního týmu KAP pracovní skupině 
Vzdělávání Regionální stálé konference, která má v kompetenci Krajský akční plán (KAP).  

 
Pracovní skupina Vzdělávání Krajského akčního plánu (KAP) posuzuje využitelnost z hlediska kraje a 
soulad s Rámcem pro podporu infrastruktury a investic KAP a vyslovuje souhlas nebo nesouhlas 
s dalším rozpracováním.  

 
Teprve po souhlasném stanovisku Pracovní skupiny Vzdělávání KAP se vytvoří „Dohoda o 
potřebnosti a využitelnosti investice“, která se vkládá do MAP a schvaluje se v rámci MAP.  
 
V „Dohodě o potřebnosti a využitelnosti investice“ je potřebný souhlas minimálně 70 % zřizovatelů, 
kteří jsou v území dopadu projektu. 

 
Návrh musí mít před předložením Pracovní skupině KAP zpracovanou zjednodušenou studii 
proveditelnosti v rozsahu minimálně: 

o  vymezení investiční priority, 
o zdůvodnění priority, její přínos pro vzdělávání, 
o analýza „trhu“ – dostupnost relevantní infrastruktury v kraji, poptávka ze strany škol a 

dalších subjektů, 
o finanční rozvaha – náklady v investiční a provozní fázi, zajištění financování v době 

provozu, 
o provozní model – kapacita infrastruktury, způsob naplnění a využití kapacity, zajištění 

dostupnosti pro další subjekty (alespoň 20 % provozní kapacity), 
o odborné zajištění – prokázání odbornosti ve vztahu k infrastruktuře,  
o související aktivity a synergie. 

 
Studie proveditelnosti musí prokázat: 

o přínos pro vzdělávání, 
o nedostatečnost obdobné infrastruktury v daném území, 
o zájem škol a dalších institucí, včetně prokázání efektivní využitelnosti, 
o udržitelnost (finanční, personální a technickou) investice, a to i po ukončení 

financování z ESIF. 
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PODAKTIVITA	  C)	  AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ	  

Cílem aktivity je podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni. Východiskem pro 
všechny MAP je Strategický rámec MAP do roku 2023, který vymezuje hlavní směry rozvoje, 
pojmenovává cíle do r. 2023 a popisuje, jakým způsobem bude probíhat plánování v daném území. 

MAP formuluje aktivity, kterými chce z výchozího stavu dosáhnout stavu cílového/plánovaného. 
Aktivity rozvrhne v čase a vytvoří pro ně harmonogram s uvedením toho, jak na sebe navazují, nebo 
podle jiných relevantních kritérii. 

Povinné podaktivity: 

-‐ Sestavení akčního ročního plánu, konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost 
(SMART). 

-‐ Očekáváme, že pokud budou poptávány investiční aktivity, budou s tím souviset i měkké 
aktivity. 

-‐ Rozhodnutí, pro jaké aktivity spolupráce budou zpracovány logické rámce. 
-‐ Rozhodnutí, pro jaké jiné projektové záměry budou zpracovány do fáze přípravy projektů. 

Nepovinná	  podaktivita: 

-‐ Zpracování logických rámců pro aktivity spolupráce jako příprava pro podání žádosti o 
podporu. 

Zapojení partnerů partnerské platformy provede realizační tým v této formě (není určen počet akcí, 
pouze jejich obsah): 

• Jednání Řídícího výboru s cílem definování priorit, které je potřeba rozpracovat do akčního 
plánu na další rok, návrhy konkrétních aktivit; 

• Konzultace s partnery – sběr námětů pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce 
v daných prioritách pro příští rok; 

• Zapojení partnerů do rozhodování s cílem vytvořit návrh plánu akcí pro rozpracování priorit, 
samostatná jednání pro zapracování aktivit spolupráce; 

• Jednání Řídícího výboru s cílem projednání návrhů aktivit (realizační tým připraví podklad na 
základě informací z partnerské platformy); 

• Jednání Řídícího výboru s cílem projednání a schválení návrhů aktivit, akčního ročního plánu, 
konkrétní opatření, odpovědnosti, termíny, měřitelnost (SMART); 

• Informování partnerů o akčním plánu na příští rok stanoveném Řídícím výborem; 
• Jednání Řídícího výboru k rozhodnutí, jaké aktivity budou rozpracovány do formy logického 

rámce. 

Výstupy: 

-‐ Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce (viz kapitola Struktura dokumentu 
MAP); 

-‐ Finální verze MAP. 
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Schvalování finálního MAP 

Finální MAP obsahuje: 

Již schválený Strategický rámec MAP, a to včetně kapitoly popisující soulad investičních 
potřeb a MAP, včetně dohod nebo souhlasů zřizovatelů, pokud jsou potřeba. V případě, že byl 
Strategický rámec v průběhu vytváření MAP upřesňován, aktualizován, je potřeba, aby byl 
opět schválen procesem popsaným výše. Při schvalování finálního MAP je tato kapitola 
považována na uzavřenou.	  
	  

-‐ Neinvestiční aktivity (v povinných povinné a v doporučených nebo průřezových opatřeních): 
o  aktivity škol, 
o aktivity spolupráce. 

Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce schvalují zřizovatelé škol zapojených do 
aktivit projektu, které leží v území dopadu projektu, a to včetně soukromých a církevních subjektů. Ke 
schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol 
zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou 
působností. Pokud jsou v rámci projektu zapojeny pouze školy zřizované obcí s rozšířenou působností, 
je zapotřebí pouze souhlas obce s rozšířenou působností. 

 

Dohody o spolupráci na aktivitě v MAP 

Subjekty, které se podílejí na schválených aktivitách spolupráce v rámci MAP, mohou, pokud je to pro 
ně důležité, následně mezi sebou uzavřít dohodu o spolupráci, která jim usnadní společnou přípravu 
projektu. 

 

PODAKTIVITA	  D)	  BUDOVÁNÍ	  ZNALOSTNÍCH	  KAPACIT	  

I když jsou neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce až výstupem samotného akčního 
plánování, je možné realizovat vzdělávací aktivity i dříve, již v průběhu tvorby MAP. Dokonce je 
takový postup žádoucí, neboť vhodně zvolené vzdělávací aktivity mohou přispět k lepšímu uchopení 
jednotlivých opatření MAP a efektivnějšímu plánování. 

Tato aktivita je povinná pro všechny úrovně MAP. 

Plán vzdělávacích aktivit se uvádí do žádosti o podporu, a to tak, aby byl zřejmý: 

-‐ cíl a předmět vzdělávání, 
-‐ vazba na oblast (opatření) MAP, 
-‐ cílová skupina, 
-‐ předpokládaný rozsah vzdělávání. 

Obsah vzdělávání musí souviset s tvorbou MAP, tj. například (výčet je pouze ilustrativní, platí, že 
žadatel musí prokázat přínos vzdělávání pro tvorbu MAP): 

-‐ zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče, 
-‐ inkluzivní vzdělávání, 
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-‐ spolupráce s rodinou, 
-‐ kariérové poradenství, 
-‐ manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, 

plánování a rozvoj lidských zdrojů. 

 

Vhodné formy: 

-‐ společné vzdělávání – společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem 
lepšího porozumění vybrané problematiky, 

-‐ sdílení zkušeností – formou workshopů, konferencí, peer-to-peer aktivity, 
-‐ vzájemné informování – prostřednictvím internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod., 
-‐ stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i neformálního vzdělávání, 
-‐ kolegiální formy podpory – individuální i skupinové formy setkávání s prvky mentoringu, 
-‐ poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných zkušeností, pozorování a 

vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení poskytovaného externími experty mezi 
školami navzájem i uvnitř škol. 

 

Vzdělávání nesmí mít individuální charakter, tj. vzdělávací aktivita nesmí být určena pouze pro 
konkrétní osobu či jednu instituci. Vzdělávání se musí účastnit více partnerů v rámci MAP. 

Nepodporované vzdělávání v rámci MAP: 

-‐ jazykové vzdělávání, 
-‐ prezentační dovednosti, 
-‐ IT kurzy a práce s digitálními technologiemi, 
-‐ účetnictví. 

Součástí této podaktivity je spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na 
oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území. Tato spolupráce 
bude probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkáních určených 
k výměně zkušeností, realizovaných IPs. 

Výstupy: 

-‐ prezenční listina ze vzdělávací akce, 
-‐ hodnocení přínosu vzdělávání – Pro každou vzdělávací akci bude vypracována hodnoticí 

zpráva, která popíše konkrétní dopady a přínosy vzdělávání pro cílovou skupinu ve vazbě na 
tvorbu MAP. Hodnoticí zpráva se zpracovává s relevantním časovým odstupem od konce 
vzdělávání tak, aby bylo možné popsat a zhodnotit konkrétní dopady, tj. zpravidla tři až šest 
měsíců. 
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AKTIVITA	  2	  –	  REALIZACE	  PLÁNU	  

Realizace této aktivity je uznatelná pouze pro MAP+. 

Obsah této aktivity vychází ze zpracované plánu v oblasti vzdělávání, který vznikl v předchozích 
výzvách OP VK. Popis konkrétních aktivit a činností uvádí žadatel do projektové žádosti. Žadatel 
musí v žádosti uvést: 

-‐ cíl aktivity, 
-‐ popis aktivity, 
-‐ očekávané výstupy, 
-‐ zapojené subjekty, 
-‐ měřitelnost aktivity. 

Zároveň doporučujeme, aby žadatel vhodným způsobem provázal plánované aktivity s rozpočtem 
projektu, ideálně vhodným rozlišením a členěním jednotlivých položek rozpočtu nebo samostatnou 
nepovinnou přílohou, ve které provede detailní rozpad rozpočtu. 

Součástí projektů na úrovni MAP+ jsou povinné aktivity směřující ke snížení rizika školního 
neúspěchu dětí a žáků. 

To může být uskutečněno aktivitami navrženými v předchozích plánech rozvoje vzdělávání, které jsou 
výstupem projektů výzvy 46 OP VK  MAP, například za podpory: 

-‐ asistenta pedagoga, 
-‐ speciálního pedagoga, 
-‐ školního psychologa, 
-‐ doučování dětí, 
-‐ mentoringu pro žáky, 
-‐ vzájemné hospitace pedagogických pracovníků, 
-‐ DVPP,  
-‐ apod. 

Výdaje na výše uvedené aktivity mohou být po datu 1. 9. 2016 považovány za nezpůsobilé. Přímá 
podpora školám plánována ve výzvě pro rok 2016. V rámci této výzvy budou nejpozději 
 od 1. 9. 2016 realizovány projekty jednotlivých škol, a pro tyto projekty jsou připraveny šablony 
klíčových aktivit se zjednodušeným finančním vykazováním ve výše uvedených tématech DVPP, 
vzájemné hospitace pedagogických pracovníků (viz Příloha č.1). 

Soulad se zaváděním § 16 novely školského zákona 

Školy se mnohdy v tomto operačním období poprvé setkají s inkluzivním vzděláváním. Pro co nejlepší 
zavedení těchto procesů bude na omezenou dobu dvou let hrazena pozice asistent pedagoga. Během 
tohoto období má škola šanci zakotvit pozici asistenta pedagoga v pedagogickém sboru, ověřit si 
metody spolupráce s učitelem. Zároveň je toto období určeno k tomu, aby škola zajistila asistenta 
pedagoga v souladu s § 16 novely školského zákona.  

Obdobně se bude postupovat i u dalších aktivit, které definuje školský zákon a vyhláška jako podpůrná 
opatření.  

Popis vyloučených aktivit 

Nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování dětí a žáků do mateřských nebo základních 
škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Nebudou podporovány ani aktivity ve 
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třídách/studijních skupinách, kde se vzdělává více jak 40 % dětí s potřebou podpůrných opatření.  

Popis vyloučených aktivit neplatí pro žadatele, kteří předloží plán pro postupné vyrovnávání podílu 
žáků s potřebou podpůrných opatření mezi všechny zapojené školy (vzor Plánu pro postupné 
vyrovnávání podílů žáků s potřebou podpůrných opatření, viz vzor na odkaze: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv).  

AKTIVITA	  3	  –	  EVALUACE	  

Závěrečnou aktivitou je evaluace, jejímž cílem je vyhodnotit úspěšnost procesů vytváření partnerství, 
výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a na základě vyhodnocení 
stanovit další kroky MAP.  

V oblasti výsledků a dopadů se bude evaluace zaměřovat na vyhodnocení toho, co se ve spolupráci již 
podařilo udělat pro děti ohrožené školním neúspěchem a co je napříště potřeba zlepšit. 

Evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem budou způsobilým výdajem projektu, a to 
včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat. Nejpozději do doby vydání právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory k projektu vydá ŘO OP VVV metodiku pro vnitřní evaluaci MAP.  

Volitelnou podaktivitou navazující na evaluaci je příprava navazujícího projektu zaměřeného na 
realizaci aktivit (aktivity) spolupráce, které byly identifikovány v akčním plánu.  

Povinné podaktivity: 

-‐ Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV – co se podařilo a co by bylo 
potřeba zlepšit; 

-‐ Vyhodnocení účinnosti aktivit z fáze Realizace (provádí pouze MAP+); 
-‐ Doporučení a úpravy procesů MAP. 

Volitelné aktivity: 

-‐ Tvorba navazujícího MAP (pro následnou výzvu vyhlášenou v roce 2018 na podporu MAP); 
-‐ Dohody o spolupráci v aktivitách MAP. 

Výstupy:  

-‐ Průběžné a závěrečná evaluační zpráva (povinné výstupy);  
-‐ Logické rámce aktivit spolupráce (nepovinný výstup);  
-‐ Dohody na realizaci aktivit spolupráce (nepovinný výstup). 

AKTIVITA	  4 – ŘÍZENÍ MAP	  

Aktivita probíhá souběžně s tvorbou strategie a jejím cílem je vytvořit funkční aparát (implementační 
strukturu) k jejímu naplňování a řízení MAP. Ve vazbě na návrh strategie je nezbytné vytvořit 
odpovídající organizační strukturu (systém pracovních skupin, poradních orgánů, apod.), popsat 
komunikační mechanismy uvnitř MAP a popsat základní procesy fungování MAP. 

Části aktivity: 

-‐ Identifikace dotčené veřejnosti, 
-‐ Základní struktura partnerství, 
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-‐ Komunikační strategie  –  popis zapojení dotčené veřejnosti, 
-‐ Popis fungování MAP. 

Výstupy aktivity: 

-‐ Aktualizace seznamu zapojených škol a vyznačení výběru aktérů, kteří budou pravidelně 
informováni, a těch, kteří potvrdili zájem o aktivní spolupráci v partnerství. 

-‐ Vytvoření seznamu relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (mimo školy): 
NNO, soukromých nebo církevních organizací, ostatních a vyznačení výběru aktérů, kteří 
budou pravidelně informováni a kteří potvrdili zájem o aktivní spolupráci do partnerství. 

-‐ Reprezentativní zastoupení partnerů ve spolupracující na přípravě MAP (není myšleno 
projektové finanční nebo nefinanční partnerství), doložené souhlasy se zapojením do projektu. 
Tito partneři jsou pravidelně informováni o tvorbě MAP, mají možnost podílet se na jeho 
vzniku formou připomínek nebo účasti na jednáních např. v pracovních skupinách. 

-‐ Implementační plán MAP (volná forma zpracování). 
-‐ Závazným výstupem jsou Principy MAP: 

o struktura (tabulka: území/plán – pracovní orgán – složení – četnost setkávání – 
odpovědná osoba), 

o popis způsobů a procesů31 zapojení dotčené veřejnosti.  

Doporučený průběh: 

-‐ Realizační tým identifikuje dotčenou veřejnost a zapojí relevantní aktéry do plánování. 
-‐ Realizační tým spolu s návrhem strategie vypracuje i koncept organizační struktury. Ta musí 

odrážet strukturu strategie, a to zejména v případech, kdy na území MAP bude existovat více 
dílčích částí nebo klastrů škol. Je nezbytné označit nositele dílčích částí nebo klastrů škol, 
rozhodovací a poradní orgány a stanovit principy spolupráce a propojení těchto dílčích částí 
nebo klastrů škol (minimálním požadavkem je úprava řídícího výboru MAP tak, aby v něm 
byli zástupci jednotlivých dílčích částí nebo klastrů škol s odpovídajícím poměrem hlasů).  

-‐ Dále by realizační tým měl zvážit systém garantů, pracovních skupin a dalších pracovních a 
poradních orgánů. Návrh musí jasně identifikovat odpovědnosti a povinnosti. 

-‐ Spolu s organizační strukturou tým zpracuje návrh systému: bude popsáno, jaké jsou zapojené 
subjekty, které subjekty se účastní jednání a které jsou zapojeny formou informování, způsoby 
informování, způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro 
vypořádání připomínek, techniky pro poskytování zpětné vazby, techniky pro průběžné 
informování veřejnosti. Pro inspiraci je možné využít metodiku MPSV, která je využívána pro 
procesy komunitního plánování sociálních služeb: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6479/Informovani_a_zapojovani.pdf. 

-‐ Návrh organizační struktury včetně zapojení dotčené veřejnosti musí být projednán v rámci 
partnerství. 

-‐ V rámci řízení MAP je uznatelnou aktivitou i účast a spolupráce na odborných panelech 
individuálních projektů systémových Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních 
plánů rozvoje vzdělávání, Podpora vytvoření komplexního systému hodnocení, Podpora 
budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, Podpora zavedení kariérního systému učitele do 
praxe a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Inspirativní	  je	  využití	  Metodiky	  pro	  plánování	  sociálních	  služeb.	  MPSV.	  
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf	  
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Aktivita Výstup Schvalování Vstupní podmínka, 
poznámky 

Úroveň 
MAP 

pr
eM

A
P 

M
A

P 

M
A

P+
 

Příprava projektu 
Sestavení projektového 
týmu 

Realizační tým   ● ● ● 

Vypracování žádosti o 
podporu 

Žádost o podporu IPo 
MAP 

 Žadatel v žádosti 
popíše postup 
vytváření (či existenci 
již vytvořeného) 
Řídícího výboru MAP 

● ● ● 

Sestavení partnerství 
MAP 

Seznam zapojených 
škol 

Souhlas musí 
vyjádřit: 
a) v případě, že je 
žadatelem ORP – 
70 % škol 
zřizovaných ORP a 
70 % škol 
zřizovaných jinými 
zřizovateli, b) 
v případě ostatních 
žadatelů – 70 % 
škol ve správním 
území ORP 
 

Složení partnerství se 
v průběhu realizace 
projektu může měnit 

● ● ● 

Agregovaný MAP 
Dotazníkové šetření Agregovaný MAP 

 
 Šetření bude 

realizováno MŠMT 
plošně mimo vlastní 
realizaci projektu 
MAP 

● ● ● 
Plán aktivit škol  ● ● ● 

Akční plánování 
Rozvoj partnerství ●   
 Setkávání, výměna 

zkušeností 
Prezenční listiny a 
zápisy 

  ●   

Dohoda o prioritách ● ● ● 
 Analýza Analytická část MAP Řídící výbor MAP  ● ●  
  Vymezení prioritních 

oblastí a SWOT-3 
analýza pro každou z 
oblastí 

Řídící výbor MAP  ● ●  

 Strategický rámec 
MAP 

Strategická část MAP Řídící výbor MAP  ● ●  

  Strategický rámec 
MAP 

Řídící výbor MAP Pokud v průběhu 
projektu dojde ke 
změně Strategického 
rámce MAP, musí být 
znovu projít 
schvalovacím 
procesem. V případě 
změn musí být 
zachován soulad s již 

● ● ● 
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Aktivita Výstup Schvalování Vstupní podmínka, 
poznámky 

Úroveň 
MAP 

pr
eM

A
P 

M
A

P 

M
A

P+
 

dříve schválenými 
investičními 
prioritami. 

 Investiční priority V závislosti na typu 
investice: 
- Dohoda o 

potřebnosti a 
využitelnosti 
investice 

- Dohoda o 
efektivní 
využitelnosti 
investice 

- Studie 
proveditelnosti 

- příp. další 

V závislosti na typu 
investice 
 
Pro nadstandardní 
nebo excelentní 
vzdělávací prostory 
– podmínkou 
zařazení do MAP je 
souhlasné 
stanovisko Pracovní 
skupiny Vzdělávání 
KAP a dále souhlas 
ORP a 70 % dalších 
zřizovatelů 

Dohodě o investičních 
prioritách musí 
předcházet schválení 
Strategického rámce 
MAP. 
 
U investičních priorit 
se provádí hodnocení 
jejich souladu se 
Strategickým rámcem 
MAP, který je 
podmínkou pro 
relevantní intervence 
z IROP. 

○ ○ ○ 

Akční plánování  ● ● 
 Sestavení akčního 

plánu 
Neinvestiční opatření, 
aktivity škol a 
aktivity spolupráce 

Řídící výbor MAP   ● ● 

  Finální verze MAP Souhlas ORP a 
minimálně 70 % 
zřizovatelů škol 
zapojených do 
aktivit projektu, 
které jsou v daném 
území mimo 
samotnou obec s 
rozšířenou 
působností 

  ● ● 

  Dohody o spolupráci 
na aktivitě v MAP 

   ○ ○ 

Budování znalostních kapacit ● ● ● 
 Vzdělávací aktivity 

– stanoví žadatel 
Prezenční listina, 
hodnocení přínosu 
vzdělávací akce 

 Vzdělávací aktivity 
musí mít přímou vazbu 
na zpracování MAP 

● ● ● 

Realizace plánu 
Aktivity akčního plánu 
– stanoví žadatel 

Stanoví žadatel  Aktivity musí 
vycházet z již 
zpracovaných plánů 
v oblasti vzdělávání 

  ● 

Aktivity směřující ke 
snížení rizika školního 
neúspěchu dětí a žáků 

Stanoví žadatel     ● 

Evaluace 
Průběžná evaluace Průběžná evaluační 

zpráva 
Řídící výbor MAP  ● ● ● 

Závěrečná evaluace Závěrečná evaluační 
zpráva 

Řídící výbor MAP  ● ● ● 
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Aktivita Výstup Schvalování Vstupní podmínka, 
poznámky 

Úroveň 
MAP 

pr
eM

A
P 

M
A

P 

M
A

P+
 

Řízení MAP 
Identifikace dotčené 
veřejnosti 

Seznam relevantních 
aktérů 

Řídící výbor MAP  ● ● ● 

Základní struktura 
partnerství 

Struktura partnerství Na konci projektu 
musí partnerství 
obsahovat min. 
a) v případě, že je 
žadatelem ORP – 
70 % škol 
zřizovaných ORP a 
70 % škol 
zřizovaných jinými 
zřizovateli, 
b) v případě 
ostatních žadatelů – 
70 % škol v území 

 ● ● ● 

Komunikační strategie Pravidla pro zapojení 
dotčené veřejnosti 

Řídící výbor MAP  ● ● ● 

Popis fungování MAP Principy MAP Řídící výbor MAP  ● ● ● 
Vysvětlivky: 

● povinná realizace aktivity 
○ doporučená realizace aktivity 
 
 
 
 
  



	  

	   	  
	  

48	  

 

PŘÍLOHY 	  

PŘÍLOHA Č. 1	  INDIKATIVNÍ	  SEZNAM	  ŠABLON	  PRO	  ŠKOLY	  

Připravovaná výzva k předkládání IPo – individuálních projektů ostatních formou šablon pro 
školy bude podporovat projekty zaměřené na: 

-‐ nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny – na školní úrovni, 
-‐ inkluze v předškolním vzdělávání – na školní úrovni (včetně takto zacíleného DVPP), 
-‐ snižování předčasných odchodů ze vzdělávání – na školní úrovni, 
-‐ podporu matematické a čtenářské gramotnosti (včetně takto zacíleného DVPP). 

Šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování projektů. 
Šablony jsou předem připravené modelové klíčové aktivity s již předem daným rozpočtem a 
požadovaným výstupem. 
Školy si do svého projektu vybírají jednotlivé šablony podle svých potřeb. 
Příprava projektu se tím výrazně zjednoduší.  
Zároveň platí, že ŘO OP VVV nekontroluje ve zprávách o realizaci ani při kontrolách na místě 
finanční výkazy, ale pouze dosažení výstupů aktivit. Tím dochází k dalšímu zjednodušení. 

 
Plán akcí:  
2015 – příprava šablon a konzultace s EK 
2016 – vyhlášení výzvy pro školy 
2016 – 2018 – realizace projektů 
 
Připraveny jsou tyto šablony – jejich finalizace závisí na jednání s připomínkovými místy včetně 
Evropské komise. Je možné, že v procesu finalizace dojde ke změnám.  
 

Mateřské školy: 

1.     Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 

1.1.   Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování 

1.2.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální 

1.3.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový 

1.4.   Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

1.5.   Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 

1.6.   Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

 2.     Personální podpora MŠ  

2.1.   Chůva – personální podpora MŠ (0,5 za měsíc) 

2.2.   Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) 
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2.3.   Sociální pedagog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) 

 

 3.     Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 

3.1.   Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

3.2.   Individualizace vzdělávání v MŠ 

3.3.   Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

Základní školy 

1.     Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

1.1.         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 20 hodin 

1.2.         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin  

1.3.         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin  

1.4.         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin  

1.5.         Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ 

                – interní mentoring 

1.6.         Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring  

1.7.         Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování 

1.8.         Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

1.9.         Tandemová výuka na ZŠ 

1.10.       Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 

1.11.      Podpora metody CLIL 

1.12.       Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

 2.     Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

2.1.         Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem 

2.2.         Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

2.3.         Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ  

               ohrožené školním neúspěchem  

2.4.         Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ 
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2.5.         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 3.     Personální podpora ZŠ 

 3.1.         Asistent pedagoga – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 

3.2          Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 

3.2.         Sociální pedagog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 

 4.     Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

4.1         Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

Střední školy 

1.     Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ 

1.1.         Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 20  – 80 hodin  

               se zaměřením na inkluzivní vzdělávání 

1.5.         Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů SŠ 

                – interní mentoring 

1.6.         Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů SŠ – externí mentoring  

1.7.         Podpora kvality práce ředitele SŠ – koučování 

1.8.         Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

1.9.         Tandemová výuka na SŠ 

1.10.       Sdílení zkušeností pedagogů z různých SŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 

                            1.11.       Vzdělávání pedagogického sboru SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

 

2.     Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ 

2.1.         Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
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3.     Personální podpora SŠ 

3.1.         Asistent pedagoga – personální podpora SŠ (0,1 na rok) 

3.2          Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora SŠ (0,1 na rok) 

3.2.         Sociální pedagog – personální podpora SŠ (0,1 na rok) 
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PŘÍLOHA Č. 2	  	  INDIKATIVNÍ	  VÝKLAD	  

Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP 

 
Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak 
mohou využít MAP pro naplánování aktivit spolupráce. V konkrétním MAP může být jejich 
podoba modifikována, případně mohou být realizovány další aktivity.  
 
Indikativní výklad pro povinná opatření: 
	   	  

Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita 

Kvalitní předškolní vzdělávání je základem pro další osobní rozvoj jednotlivce, a proto se na něj MAP 
soustředí. Finanční podpora předškolního vzdělávání je, a podpora zapojení nejvíce ohrožených dětí 
může být, významnou intervencí, která pozitivně ovlivní budoucí přístup k celoživotnímu učení a 
pracovnímu uplatnění.  
 
Místní akční plán se bude soustředit na včasnou péči a přípravu a předškolní vzdělávání dětí od tří let 
tak, aby byly připraveny na vstup do běžné mateřské školy a do běžné základní školy. 
 
Příklady aktivit spolupráce pro rozvoj inkluzivního a kvalitního předškolního vzdělávání a péče:  
 
V tomto opatření bude MAP popisovat jednak plánované aktivity vedoucí ke koordinovanému 
přístupu v péči a přípravě na vzdělávání v běžné mateřské škole u dětí se SVP a jednak plánované 
aktivity zaměřené na celkové zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče s důrazem na rozvoj 
klíčových kompetencí všech dětí.  
 
Plánované aktivity v rámci MAP budou směřovány k začleňování dětí ohrožených sociálním nebo 
jiným znevýhodněním do předškolního vzdělávání v mateřské škole nebo k začleňování při přípravě 
na předškolní vzdělávání v nízkoprahových (neformálních) zařízeních. Dále mohou být aktivity 
naplánovány tak, aby usnadnily přechod dětí do předškolního vzdělávání a při přípravě na vzdělávání 
v běžné základní škole a následný přechod z předškolního do základního vzdělávání. 
 
Rané a včasné péči a poradenství pro ohrožené rodiny s dětmi se v současné době v obcích věnují 
veřejné instituce, neziskové i soukromé organizace.  Předškolnímu vzdělávání, přípravě a hlídání dětí 
se v současné době kromě systému veřejných mateřských škol věnuje více poskytovatelů soukromých 
nebo církevních zařízení nebo neziskových mateřských center, dětských klubů, lesních školek, apod. 
V sociálně znevýhodněných lokalitách se přípravě dětí v nízkoprahových zařízeních před vstupem do 
školy věnuje více poskytovatelů (zejména nestátních neziskových organizací), často v propojení se 
sociálními službami. 
 
Místní akční plán by měl spojit tyto poskytovatele a zástupce cílových skupin v partnerství, v pracovní 
skupině, aby v místě vytvořili koordinované aktivity ve včasné  péči, předškolní přípravě a v přípravě 
na vzdělávání v běžné základní škole a v podpoře při přechodu na základní školu u dětí ohrožených 
sociálním nebo jiným znevýhodněním. K plánovaným aktivitám MAP v této oblasti by mělo patřit 
nastavení systémové komunikace, sběr dat, spolupráce s rodiči a dětmi, dodatečné vzdělávací 
příležitosti, případně i fundraising a projektové poradenství. Podrobnějšími návrhy konkrétních aktivit 
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pro plánování se lze inspirovat v publikaci „Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí 
předškolního vzdělávání32 a katalogy opatření“ z projektu Pojďte do školky!.  
 
Pro podporu inkluzivního a kvalitního předškolního vzdělávání je zásadní postoj vedení mateřských 
škol, všech pracovníků mateřských škol, všech pracovníků v ostatních zřízeních pro děti do šesti let, 
rodičů a veřejnosti v místě a odborná podpora a profesní rozvoj pedagogických pracovníků a ostatních 
pracovníků ve vzdělávání dětí. Vhodnou aktivitou, která bude naplánována v MAP, je proto například 
společné vzdělávání vedení mateřských škol a pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností mezi 
mateřskými školami a nízkoprahovými (neformálními) zařízeními před vstupem do školy, společné 
využívání služeb odborníků – např. školního psychologa, speciálního pedagoga nebo školního 
logopeda, místní komunikační kampaň (ve spolupráci s garantem MAP) nebo návštěva škol  
a vzdělávacích zařízení, kde je inkluzivní vzdělávání již zavedenou praxí. Vhodnou plánovanou 
aktivitou pro vedení mateřských škol je například mentoring a koučování.  
 
Dále jsou očekávanými plánovanými aktivitami MAP návrhy na zahájení nebo rozvoj komplexních 
programů mateřských škol ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními podporujícími inkluzivní 
vzdělávání a rozvoj kvality předškolního vzdělávání včetně vzdělávání poskytovatelů mimo systém 
mateřských škol. 
 
Realizátoři MAP mohou získat další informace pro zacílení plánovaných aktivit v tomto opatření 
v individuálním projektu systémovém „Podpora základních gramotností“ a v individuálních projektech 
ostatních zaměřených na podporu budování kapacit a rozvoj gramotností.  
 
K rozvoji klíčových kompetencí všech dětí mohou v následných projektech sloužit nejen různorodé, 
kvalitní a inovativní aktivity přímo v mateřských školách, ale také plánované aktivity realizované 
v neformálním vzdělávání předškolních dětí.  Pro zvyšování kvality mateřských škol je vhodné 
naplánovat v MAP budoucí možnosti  a využití spolupráce s neformálním vzděláváním.  
 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí ve formálním i neformálním vzdělávání probíhá například 
prostřednictvím těchto aktivit, které mohou být v MAP naplánovány: 

- Výukových programů a dlouhodobých vzdělávacích projektů zaměřených na rozvíjení 
klíčových kompetencí a dovednosti dětí – např. komunikačních a dalších interpersonálních 
a sociálních dovedností (i jako nezbytný předpoklad následného rozvoje čtenářské 
gramotnosti), polytechnických (technických a přírodovědných) dovedností, apod. Je možné 
využít specializovaných vzdělávacích organizací a vzdělavatelů zaměřených na osobnostní 
výchovu a polytechnické vzdělávání. 

- Vytváření podnětného prostředí pro rozvoj těchto gramotností – např. komplexním vybavením 
prostor (např. heren, učeben, zahrad…) či pomůcek rozvíjejících klíčové kompetence 
a dovednosti např. v oblasti osobnostní výchovy a polytechnického vzdělávání. Prostory 
mohou vznikat jak u jednotlivých předškolních zařízení, tak jako zázemí využívané pro více 
subjektů předškolního vzdělávání. 

- Zájmového a neformálního vzdělávání předškolních dětí. 
- Vzdělávacích programů rozvíjejících dovednosti předškolních dětí v oblasti komunikace 

a vnímavosti (jako nezbytný předpoklad následného budování čtenářské gramotnosti), 
logického myšlení a myšlení v souvislostech (jako nezbytné předpoklady pro čtenářskou  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/pojdte-do-skolky-vyzyvaji-neziskove-organizace 
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i matematickou gramotnost), zručnostech v nakládání s nástroji, materiály, přírodninami 
(polytechnická/přírodovědná gramotnost). 

- Vzdělávacích programů pro učitelky mateřských škol zaměřené na rozvoj pregramotností 
(například rozvíjení čtenářských kompetencí v programech čtení s nečtenáři). 

 
	  

Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Do plánovaných aktivit v rámci MAP by se měly promítnout nejen aktivity podporující čtenářskou  
a matematickou gramotnost na úrovni každého žáka nebo vzdělávání učitelů a dalších vzdělavatelů, 
ale i aktivity celých škol, školních družin, klubů a dalších vzdělávacích zařízení pomáhajících nastavit 
podporu čtenářské a matematické gramotnosti napříč vzdělávacími oblastmi a obory. Při navrhování 
aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti je nezbytné vždy vhodně definovat jasně, co 
je cílem takových aktivit a jak poznáme, že došlo ke zlepšení.  
 
Oporu pro přípravu aktivit v tomto opatření budou mít místní akční plány v individuálním projektu 
systémovém „Podpora základních gramotností“.  V částech 2.1 – 2.3 jsou uvedeny příklady aktivit, 
které je možné v MAP naplánovat pro zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti ve spolupráci 
škol, vzdělávacích zařízení a ostatních partnerů ve vzdělávání v místě, s důrazem na podporu dětí 
ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním.  
 
 
2.1 Zapojení rodin do podpory čtenářské a matematické gramotnosti 
Nezastupitelnou roli v podpoře gramotností dítěte hrají rodiče a širší rodina. Plánované aktivity  
na podporu rodiny mohou být postavené na partnerství mezi školami a službami, které poskytují 
vzdělávání dospělým, rodičům dětí, v oblasti gramotností. Plánované aktivity mohou být zaměřeny 
například na podporu čtení doma v rodině nebo zapojení pedagogických pracovníků škol  
do vzdělávání rodičů, aby byli sami schopni rozvíjet gramotností dětí. Vzdělávání rodičů v sociálně 
znevýhodněných komunitách, kteří mají sami nízké nebo neukončené vzdělání, má přínos i pro rodiče 
samotné. 
 

2.2 Spolupráce při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků v ZŠ 
Na podporu školám budou (v rámci individuálního projektu systémového „Podpora základních 
gramotností“ a v projektech zaměřených na budování kapacit) proškoleni mentoři a lektoři, kteří 
budou pomáhat školám při zavádění efektivních přístupů v rámci celé školy, pro skupiny žáků nebo 
individuální rozvoj dětí při koordinaci práce ve třídě a při individuální podpoře učitelů.  
Pro rozvoj gramotností jsou připravovány šablony, které učitelům umožní dlouhodobé vzdělávání, 
společné plánování a reflektování výuky a realizaci aktivit mimo vyučování. 
 
MAP se v této části zaměří především na koordinaci aktivit škol vzdělávacích zařízení a sdílení 
zkušeností při plánování aktivit spolupráce. Pro posun v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti 
je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Spolupráce 
škol navzájem a spolupráce s dalšími vzdělávacími zařízeními je přitom základem úspěchu. Je proto 
vhodné využít potenciálu místních nejlepších učitelů ze škol (nebo vzdělavatelů z dalších vzdělávacích 
institucí), aby se sami stali mentory pro ostatní školy nebo aby poskytovali podporu ostatním učitelům 
ve své škole. Je potřeba podporovat aktivity vedoucí ke sdílení zkušeností s využitím mentorské 
podpory ve škole a v postupech, jak rozvíjet gramotnosti napříč vzdělávacími oblastmi a obory 
v rámci celé školy. Významnou společnou aktivitou vedení škol, učitelů a rodičů je vzdělávání  
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o plánování výuky, způsobech jejího vyhodnocování a o možnostech hodnocení pokroku žáků  
ve čtenářské a matematické gramotnosti.  
 
Pro zajištění kontinuity v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků mohou být v MAP 
plánovány koordinační aktivity škol pro zajištění prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ, přes 
1. stupeň ZŠ do 2. stupně ZŠ. Tyto koordinační aktivity mohou být hrazeny pomocí „šablon“ (šablona 
typu Vzájemná spolupráce, viz Příloha 1). 

 
V rámci MAP mohou být navrženy aktivity pro vzájemnou spolupráci škol, zapojení dalších 
vzdělávacích zařízení, které umožní vedení škol, učitelům na 1. stupni ZŠ, ostatním vzdělavatelům a 
rodičům společně se informovat a vzdělávat o  nových metodách podpory čtenářské a matematické 
gramotnosti, jako je splývavé čtení nebo vyučování orientované na tvorbu schémat (známé jako 
matematika prof. Hejného) nebo o metodách a přístupech zapojujících rodiče v roli externích expertů 
do výuky nebo o využívání digitálních technologií ve vzdělávání (Khanova akademie). 
 
V rámci MAP mohou být dále plánovány aktivity: 

- rozvíjející základní gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání (např. tematicky 
zaměřené kroužky, kluby, kurzy, letní školy, …); 

- aktivity zaměřené na přenos zkušeností s rozvíjením základních gramotností mezi školami 
a mimoškolními vzdělávacími institucemi, včetně využití mentorů a koučů z mimoškolních 
vzdělávacích institucí ve školách či využití učitelů jako mentorů a koučů pro  mimoškolní 
vzdělávání. 

 
 
2.3 Role vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven 
a mimoškolních vzdělávacích a kulturních center) v rozvoji čtenářské a matematické 
gramotnosti  
 
Síť místních knihoven poskytuje nejširší kulturní a informační infrastrukturu. Podobně (i když s menší 
hustotou) funguje i řada školských zařízení (např. domy dětí a mládeže, centra volného času) 
a mimoškolních vzdělávacích a kulturních center (např. kulturní a vzdělávací centra zřizovaná NNO, 
regionální či veřejnou správou).   
 
V rámci MAP mohou být naplánovány a v návazné výzvě podpořeny například aktivity knihoven  
a škol podporujících zapojení rodičů do čtení doma nebo zapojení knihoven jako místa pro 
mimoškolní domácí přípravu. Knihovny mohou pomáhat školám ve výběru a doporučování knih pro 
různé věkové skupiny nebo pořádat setkávání k zajímavým knihám. Vzdělávací a kulturní centra 
mohou pořádat diskuse s autory nebo zajímavými lidmi. Pracovníci knihoven a dalších vzdělávacích 
zařízení se také mohou zapojit i do realizace projektů škol v šablonách na podporu čtenářských klubů.  
 
Školská zařízení a mimoškolní vzdělávací a kulturní centra mohou poskytovat programy rozvíjející 
porozumění mluvenému a psanému textu, čtení s nečtenáři, rozvíjet logické a matematické myšlení – 
např. přednášky a jejich cykly, interaktivní výukové programy, workshopy a praktická cvičení včetně 
ukázek aplikace těchto dovedností do různých oborů, např. dle specializace/zaměření příslušného 
centra. 
 
Podpora vzdělávacích programů vzdělávacích a kulturních center musí být vždy plánována jako 
aktivita spolupráce se školou a s cílem rozvoje čtenářské a/nebo matematické gramotnosti dětí  
a mládeže. Ve spolupráci nejde pouze o naplánování paralelních aktivit, ale o to, aby učitelé  
a pracovníci ostatních vzdělávacích zařízení cíleně a soustředěně plánovali mimoškolní vzdělávací 
programy pro rozvoj gramotností dětí a aby byli také společně schopni zaznamenat a zachytit, že 
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k rozvoji gramotností u konkrétních dětí skutečně došlo (rozvíjení dovednosti vyhodnotit působení 
vzdělávací aktivity).  
 
 
Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Při plánování budoucích aktivit je třeba vycházet z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 
2016 – 2018. 
 
3.1 Vzdělávání vedení škol a dalších vzdělávacích zařízení – inkluzivní vzdělávání 
 

Nedílnou součástí podpory inkluze je rozvoj potenciálu každého žáka. Pro rozvoj potenciálu každého 
žáka je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje žáka ke vzdělávání a dobré klima ve 
třídách a školách. 

Novela školského zákona § 16: 

• Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
• Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která 

k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  

• Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, 
žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 
bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

Cílem je, aby podpora pro děti a žáky, byla poskytnuta:33 

• „co nejdříve, 
• co nejflexibilněji (pokud nefunguje jeden přístup, zvolte jiný), 
• co nejlehčeji (bez negativních vedlejších účinků), 
• co nejblíže (proto přednostně v rámci třídy v hlavním vzdělávacím proudu a v rámci školy 

v hlavním vzdělávacím proudu), 
• pouze po nezbytnou dobu.“ 

Očekávané přínosy místního akčního plánování v oblasti inkluze: 

• systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 
dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

• sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 
• podpora škol se slabšími výsledky, 
• dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 
• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 

žáků a spolupráce s rodiči, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2003.	  
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• zahájení diskuse a seznámení s možnostmi prevence a řešení škol ohrožených územní segregací a 
vytvoření návrhů místních řešení.  

V rámci místního akčního plánu mohou být naplánovány tyto návazné aktivity:  

V rámci MAP mohou být naplánovány například tyto budoucí aktivity škol: 
Školy budou v následných výzvách při zavádění změn a díky rozvoji inkluzivního vzdělávání 
podpořeny formou projektů se zjednodušeným finančním vykazováním (šablony34) v rámci OP VVV. 
Šablony jsou připraveny na podporu aktivit, které umožňují lepší spolupráci, společné vzdělávání a 
sdílení zkušeností mezi pedagogickými pracovníky. V rámci přípravy MAP je tedy žádoucí, aby se 
otevřela diskuse o možnostech budoucí spolupráce škol. Šablony také slouží pro ověření nových 
aktivit na podporu dětí se SVP ve škole (např. sociální asistent) a pro zakotvení systémů na úrovni 
školy pro následné poskytování podpůrných opatření. V rámci MAP je tedy vhodné naplánovat, jaké 
školy budou tuto pozici využívat. Formou šablon bude podpořen profesní rozvoj ředitelů škol i 
jednotlivých pedagogických pracovníků jak formou individuální podpory (mentoringu), tak formou 
střednědobého a dlouhodobého vzdělávání. Proto je vhodné v rámci MAP například naplánovat 
společné vzdělávání.  

V rámci MAP mohou být naplánovány například tyto aktivity spolupráce:  

• podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči; 
• včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu mezi stupni vzdělání; 
• aktivity pro místních řešení situace škol oslabených segregací, pro řešení odlivu dětí majoritní 

populace z inkluzivních škol („white flight“) nebo pro sdílení odborníků ve vzdělávání 
z různých typů škol; 

• aktivity	  na	  podporu	  změny postojů k problematice dětí, žáků a rodin ohroženým sociálním 
vyloučením a dětí a žáků ohrožených obecně školním neúspěchem; 

• aktivity na podporu práce s žáky s odlišným mateřským jazykem; 
• aktivity na podporu začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání; 
• aktivity pro společné vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků školských 

poradenských zařízení ŠPZ v oblastech zaměřených na porozumění podpůrným opatřením a 
jejich zavádění do praxe; 

• aktivity pro rozvoj praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků nejen přímo ve 
školách, ale i v dalších organizacích, které pracují s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 
Tyto aktivity mohou být v rámci MAP plánovány společně s pedagogickými fakultami; 

• aktivity pro vzdělávání podporující pedagogické vedení škol. Cílem je podpora budování 
kapacit pro pedagogický leadership, koncepční rozvoj škol a spolupráce základních a 
mateřských škol se zřizovateli, rodiči a ostatními organizacemi ve vzdělávání.  

• aktivity pro vzdělávání k překonávání předsudků a k předcházení projevů diskriminace. 
Skupiny, kterým nejvíce hrozí diskriminace a sociální vyloučení, jsou příslušníci etnických 
menšin včetně Romů a dětí cizinců, a osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním. 

Dále mohou v průběhu vytváření MAP probíhat aktivity zaměřené na zvyšování porozumění, 
připravenosti a podpory v  území pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP) v režimu individuální integrace, zejména dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to s 
ohledem na potřeby v území.   
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V průběhu vytváření MAP mohou také probíhat aktivity ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování na podporu lokální spolupráce a navrhování společné strategie pro řešení kapacit škol a 
školských zařízení v území s ohledem na vzdělávání dětí a žáků se SVP, a to s ohledem na 
předpokládaný demografický a sociálněekonomický vývoj v území a pro zefektivnění vzdělávací 
soustavy v místě s ohledem na počty dětí, žáků, a  to vč. dětí/žáků se SVP.  

Popis vyloučených budoucích aktivit:  

Nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování dětí  
a žáků do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. 
Nebudou podporovány ani aktivity ve třídách/studijních skupinách, kde se vzdělává více jak 40 % dětí 
s potřebou podpůrných opatření.  

Popis vyloučených aktivit však neplatí v případě, že existuje plán pro postupné vyrovnávání podílu 
žáků s potřebou podpůrných opatření mezi všemi zapojenými školami (vzor Plánu pro postupné 
vyrovnávání podílů žáků s potřebou podpůrných opatření – viz vzor na odkaze: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv). 
	  

Indikativní výklad pro Průřezová a volitelná opatření MAP	  

Jde o zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky 
aktivit školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání 
každého dítěte a žáka („Zažít úspěch“). 
 
V těchto aktivitách musí být vždy zahrnuto: 

- začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit; 
- zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 

dvou let. 
 
Obsahem může být:  

- plánování aktivit pro smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj 
mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků; 

- plánování programů neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro 
rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, 
digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 
kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků. 

 
Zaměření aktivit s náměty pro inspiraci:  

• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
o Zkušenosti projektů výzvy 51, využití mobilních technologií 

• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
o Zkušenosti projektů výzvy 55 OP VK, zapojování rodilých mluvčích 
o Inspirace oceněnými projekty Evropské jazykové ceny LABEL35 

• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
o Podpora mezigeneračního vzdělávání 
o Podpora aktivního občanství v komunitě36 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  http://www.naep.cz/label	  
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• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
o Propojování vzdělávací oblasti Člověk a umění s dalšími oblastmi vzdělávání (hudba 

a matematika; mezipředmětové vztahy37 
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

V rámci MAP je možné plánovat i ty aktivity, které budou následně financovány i z jiných 
místních, nadačních, státních nebo evropských zdrojů, i mimo OP VVV, IROP a OP PPR. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Viz například výstupy projektu Active Citizens http://www.activecitizens.cz/ , kde je možno nalézt 
metodickou příručku, nebo publikace Chuťovky pro starosty a starostky http://www.eduin.cz/wp-‐
content/uploads/2014/05/CHUTOVKY_int02.pdf	  	  
37	  Např. http://moodle.gvid.cz/wiki/index.php/Bu%C4%8F_bakterie_mysl%C3%AD_nebo_%E2%80%A6	  	  
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PŘÍLOHA Č. 3 SEZNAM ZKRATEK A VÝKLAD POJMŮ	  

Agregované místní akční plány 
Jedná se o místní akční plány rozvoje vzdělávání, které vznikly agregací údajů o potřebách 
a plánovaných aktivitách škol získaných z dotazníkového šetření v členění na území ORP.  

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020  
Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. května 
2013. Akční plán je aktualizován ve dvouletých intervalech. Součástí Akčního plánu je mj. také 13 
Regionálních akčních plánů. 

Alokace 
Objem finančních prostředků z ESI fondů a zdrojů vnitrostátního spolufinancování určený pro členský 
stát, cíl, program či jeho součást, rok, případně výzvu. 

ASZ 
Agentura pro sociální začleňování – je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR, 
agentura podporuje obce při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 

CŽU 
Celoživotní učení; Strategie celoživotního učení ČR představuje ucelený koncept celoživotního učení, 
který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11. 7. 2007. 

Dohoda o partnerství 
Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na 
víceúrovňové správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní 
využívání ESI fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020. 

DVPP 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.  
 
Evaluace/Hodnocení 
Proces založený na sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé 
podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti 
při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání.  

V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, 
jejich design, implementace a účinky. Záměrem je vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost), 
dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti. Hodnocení se provádějí před zahájením 
programového období či vlastní realizace (ex ante), během nich (ad hoc, ongoing nebo midterm) 
a po nich (ex post). 
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Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) 
Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). 

Integrovaná územní investice (ITI) – Integrated Territorial Investment  
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem 
provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI 
fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené 
na základě funkčních vazeb. 

Integrované nástroje 
Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), 
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).  
Soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho 
či více programů ESI fondů. 

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem 
provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI 
fondů. Řešené území představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních 
vazeb. 

Integrovaný přístup 
Princip věcné (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní 
(realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojitém území) a časové (realisticky 
připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanosti 
intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území. 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Integrovaný regionální operační program je program, který bude realizován v programovém období 
2014 – 2020. Jeho gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.  
Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Cíle bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a 
posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a 
podpory vzdělanosti jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel a posílením 
institucionální kapacity veřejné správy. 

Investiční priorita 
Priority upřesněné ve specifických nařízeních k EFRR, ESIF a FS, které naplňují jednotlivé tematické 
cíle definované v obecném nařízení a které mohou být z daného fondu podporovány. 

IPs 
Individuální projekt systémový. 
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MAP 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 
zájmového a neformálního vzdělávání. 

KPSVL  
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám; je nástrojem pomoci městům a obcím při 
společenském začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních 
a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále 
„Agentura“). 

Krajský akční plán (KAP) 
Jedná se o krajský akční plán rozvoje vzdělávání, v textu je užito obou možností, využito také 
zkráceného názvu krajský akční plán či krajský akční plán vzdělávání; KAP stanovuje priority 
a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, 
naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci 
s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem KAP.  

 
Místní akční skupina (MAS) 
Organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy 
(skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné 
správy, obce, svazky obcí, apod.), přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná 
z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. Místní akční skupina 
navrhuje a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s čl. 32 – 35 obecného 
nařízení. MAS v ČR sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s. (dále také 
„NS MAS ČR“), jež je partnerem na národní úrovni pro spolupráci s dalšími subjekty, jejichž činnost 
se dotýká rozvoje venkova. 

Monitorovací systém/systémy 
Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů 
v ČR v programovém období 2014 – 2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, 
Dohoda o partnerství). 

 

Monitorování 
Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody 
o partnerství. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací 
a zjišťování stavu a pokroku v realizaci projektů, programů a Dohody o partnerství a porovnávání 
získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, a to i po jeho realizaci (např. 
indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání 
projektu/programu/Dohody o partnerství.   
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Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství 
Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů 
v ČR v programovém období 2014 – 2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za 
ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému 
MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.  

NIDV 
Národní institut dalšího vzdělávání. 
 
Nositel integrovaného nástroje 
Odpovědný subjekt zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace 
a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území. V případě CLLD se jedná o MAS. V případě 
ITI a IPRÚ je nositelem IN jádrové město aglomerace, které bude zmocněno k jednáním při realizaci 
integrované strategie OP VK – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, programové 
období 2007 – 2013. 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým 
programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je 
možné v programovém období 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu 
(ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje 
lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na 
komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a 
inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. 

OP PPR 
Operační program Praha – pól růstu.  
 
Opatření 
Úroveň operačního programu (pro EZFRV a ENFR závazná v dokumentu programu, pro EFRR, ESF 
a FS nezávazná v dokumentu operačního programu). Soubor operací/aktivit, které vedou k naplnění 
priorit Unie v případě EZFRV a ENFR a investičních priorit u EFRR, ESF a FS, tedy tematických 
cílů. Na této úrovni je dále definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, 
příjemci, atd. v případě, že je úroveň opatření v příslušném operačním programu využívána. 

PA 
Plány aktivit rozvoje vzdělávání či plány aktivit vzdělávání. 
Jedná se o základní nástroj pro plánování aktivit ve školách pro potřeby implementace OP VVV, tento 
PA bude zpracovávat každá SŠ a VOŠ. 

Princip partnerství 
V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, 
regionální a místní úrovni, s hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské 
společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programu. 
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Program (Operační program/Program rozvoje venkova) 
Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou 
oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, 
EZFRV a ENRF v programovém období 2014 – 2020, kterých chce členský stát v dané tematické 
oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná 
se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi. 

Projekt 
Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu, které směřují  k dosažení předem 
stanovených, jasně definovaných a měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém 
horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.  

Předpisy EU 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 s případným zavedením legislativní zkratky. 

PS 
Pracovní skupina. 

RAP 
Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále RAP SRR). Regionální 
akční plány jsou novými nástroji v politice regionálního rozvoje ČR. Jejich společnou klíčovou úlohou 
v programovém období EU 2014 – 2020 je naplňování územní dimenze ukotvené v Dohodě 
o partnerství a cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 jako základního koncepčního 
dokumentu státu v oblasti regionálního rozvoje. 

 
Řídicí orgán 
Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo 
Programu rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího 
orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen 
celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě 
Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z  EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý 
subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán 
vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV. 

Řídící výbor 

Specifický/operativní cíl 
Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority (resp. 
prioritní oblasti v případě EZFRV, resp. specifického cíle v případě ENRF).   
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Společný strategický rámec (dále jen „SSR“) 
Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, 
která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a 
souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských 
států a EU. 

Stakeholder 
Jedná se o zainteresované strany, které jsou ovlivněny daným projektem. Ovlivnění je buď přímé či 
nepřímé. Přímé ovlivnění – strany jsou ovlivněny výsledky i průběhem projektu přímo – např. PS 
Vzdělávání, RSK, ředitelé ZŠ, SŠ, apod. – přímá účast na aktivitách KAP. Nepřímé ovlivnění – strany 
jsou ovlivněny projektem (průběhem či výsledkem) nepřímo, např. již existují science learning 
centrum v území bude ovlivněno zpracováním tématu podpory polytechnického vzdělávání v území. 

Strukturální fondy 
Dílčí fondy EU určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský 
fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. 

SVL 
Sociálně vyloučené lokality – nelze jednoduše a jednoznačně určit a ohraničit, pro jejich vymezení 
však poslouží tzv. mapa sociálně vyloučených lokalit Ministerstva práce a sociálních věcí (dostupná 
na www.esfcr.cz/mapa). 

ŠAP 

Školní akční plán rozvoje vzdělávání. Plán bude zpracován ve školách s málo četnými obory 
strategicky důležitými pro ČR. 

Tematické cíle  
Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení. 

Tematický přístup 
Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů. 

Územní dimenze 
Možnost koncentrace prostředků z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující 
konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující požadavek na 
vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů 
ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru).  

Územní přístup 
Územně zacílená tematická intervence (plně či částečně zacílená intervence do vybraných území dle 
typologie území ČR nebo do území státem podporovaných regionů nebo do dalších území specificky 
vymezených podle jiných kritérií). 
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Výzva 
Aktivita řídicích orgánů či zprostředkujících subjektů operačních programů či Programu rozvoje 
venkova vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených 
podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.  

 



Důvěrné

pořadí název kritéria popis kritéria funkce
opravitelné/ 

neopravitelné

způsob 

hodnocení - 

ano/ ne nebo 

výše bodů

hlavní zdroj 

informací
hodnotitel návod pro hodnotitele

F1 Žádost o podporu byla podána v 

předepsané formě

Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci systému IS KP14+. vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu MS2014+

F2 V žádosti o podporu jsou vyplněny 

všechny povinné údaje

Kontrolováno ve fázi finalizace žádosti o podporu automaticky, není třeba kontrola hodnotitelem. vylučovací opravitelné ano/ ne žádost o podporu MS2014+

F3 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

v požadované formě

a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě.

b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy doloženy ve formě specifikované výzvou.

vylučovací opravitelné ano/ ne přílohy žádosti o 

podporu

hodnotitel/MS

2014+

a) MS2014+ - kontrola automaticky  u povinných 

příloh - povinná pole

b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle 

specifikace výzvy (formát, šablona/vzor přílohy, atp.)

F4 Žádost o podporu byla předložena v 

jazyce stanoveném výzvou

Posuzuje se, zda žádost vč. všech povinných a nepovinných příloh byla předložena v jazyce stanoveném 

výzvou, tj. vždy v českém jazyce. 

vylučovací opravitelné ano/ ne žádost o podporu:

- Subjekty projektu 

přílohy

hodnotitel/MS

2014+

F5 Identifikační údaje žadatele jsou v 

souladu s výpisem z evidence

Všechny požadované identifikační údaje žadatele (jméno statutárního orgánu nebo zástupce/ zástupců 

statutárního orgánu a jeho/ jejich funkce) jsou v  žádosti o podporu uvedeny a jsou v souladu s výpisem 

z evidence, ve kterém je žadatel registrován/uveden.

a) Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny identifikační údaje žadatele.

b) Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje žadatele v souladu s výpisy z evidence (např. rejstřík škol a 

školských zařízení, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů atd.).

vylučovací opravitelné ano/ ne žádost o podporu:

- Subjekty projektu 

přílohy: 

- Doklad o právní 

subjektivitě žadatele

hodnotitel/MS

2014+

a) MS2014+ kontrola vyplnění povinných polí

b) MS2014+ - kontrola souladu s výpisy z evidence

c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v 

případě, kdy nelze prostřednictvím MS2014+

F6 Identifikační údaje partnera jsou v 

souladu s výpisem z evidence

Všechny požadované identifikační údaje každého z partnerů (jméno statutárního orgánu/orgánů nebo 

zástupce/zástupců statutárního orgánu/ statutárních orgánů a jeho/ jejich funkce) jsou v  žádosti o podporu 

uvedeny a jsou v souladu s výpisem/výpisy z evidence, ve kterém je partner registrován/uveden.

a) Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny identifikační údaje partnera/partnerů.

b) Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje partnera/partnerů v souladu s výpisy z evidence (např. rejstřík 

škol a školských zařízení, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů atd.).

vylučovací opravitelné ano/ ne žádost o podporu, 

přílohy: 

- Doklad o právní 

subjektivitě partnera

hodnotitel/MS

2014+

a) MS2014+ kontrola vyplnění povinných polí

b) MS2014+ - kontrola souladu s výpisy z evidence

c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v 

případě, kdy nelze prostřednictvím MS2014+

Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria - Kontrola formálních náležitostí MAP



Důvěrné

F7 Žádost o podporu je podepsána 

statutárním zástupcem žadatele/partnera

Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/ identifikačních znaků subjektu 

žadatele/ partnera jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/ zástupců 

statutárního orgánu. 

a) Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo oprávněné osoby 

pověřené statutárním orgánem subjektu žadatele/ partnera, tzn. zda podpis odpovídá statutárnímu 

orgánu/oprávněné osobě subjektu žadatele.

Dokumenty mohou být také podepsány (dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dní od data podání 

žádosti o podporu v IS KP14+):

1) Jinou osobou zmocněnou na základě plné moci ke konkrétnímu předkládanému projektu. Plnou moc 

žadatel předkládá v el. podobě v IS KP14+ (vyžaduje el. podpis zmocnitele i zmocněnce) nebo jako 

originál/úředně ověřenou kopii v naskenované podobě na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve 

formuláři žádosti o podporu v IS KP14+. Tato plná moc obsahuje všechny náležitosti plné moci.

2) Pověřenou osobou na základě pověření k zastupování statutárním orgánem subjektu žadatele/partnera k 

právnímu jednání jménem subjektu žadatele. Pověření je doloženo v naskenované podobě ve formě 

originálu/úředně ověřené kopie na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve formuláři žádosti o podporu v 

IS KP14+.

vylučovací opravitelné ano/ ne žádost o podporu, 

přílohy

hodnotitel/MS

2014+

a) MS2014+ - bez podpisu nelze finalizovat, kontrola 

automaticky 

b) hodnotitel - kontrola relevance podpisu 

Náležitosti plné moci:

• jednoznačně identifikován zmocnitel – ten, kdo 

plnou moc uděluje,

• jednoznačně identifikován zmocněnec – ten, kdo je 

plnou mocí zmocněn,

• uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým 

zmocnitel zmocněnce zmocňuje,

• doba, po kterou zmocnění platí,

• datum a místo podpisu plné moci,

• podpisy zmocněnce a zmocnitele.

F8 Předpokládaná doba realizace projektu je 

v souladu s podmínkami výzvy

Posuzuje se, zda délka realizace projektu (např. počet měsíců) a období realizace projektu (od-do) 

odpovídají podmínkám výzvy.

vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu:

- Projekt

přílohy 

hodnotitel/ 

MS2014+

a) Kritérium je splněno v případě, že délka trvání 

projektu je v souladu s délkou trvání projektu 

uváděnou ve výzvě a zároveň období realizace 

projektu je v souladu s výzvou.

b) Kritérium není splněno v případě, že délka trvání 

projektu není v souladu s délkou trvání projektu 

uváděnou ve výzvě a nebo období realizace projektu 

není v souladu s výzvou.

F9 Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů 

stanovenou výzvou 

Posuzuje se, zda výše celkových způsobilých výdajů odpovídá podmínkám výzvy. vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu:

- Rozpočet

- Identifikace úrovně 

MAP 

MS2014+ a) Kritérium je splněno v případě, že požadovaná výše 

finanční podpory je ve stanoveném rozmezí minimální 

a maximální výše finanční podpory v rámci dané 

výzvy.

b) Kritérium není splněno v případě, že požadovaná 

výše finanční podpory není ve stanoveném rozmezí 

minimální a maximální výše finanční podpory v rámci 

dané výzvy, tzn. nárokované finanční prostředky jsou 

nižší nebo vyšší než je minimální nebo maximální 

hranice stanovená pro danou výzvu.

F10 Projekt respektuje finanční limity 

rozpočtu v rámci dané výzvy

Posuzuje se, zda žádost respektuje finanční limity rozpočtu stanovené výzvou a Pravidly pro žadatele a 

příjemce.

vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu:

- Rozpočet

MS2014+

F11 Výše vlastních zdrojů žadatele v přehledu 

financování je uvedena v souladu s 

výzvou

V relevantních případech se posuzuje, zda jsou v  žádosti o podporu uvedeny vlastní zdroje žadatele, a to 

v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a zněním výzvy. 

vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu hodnotitel/ 

MS2014+

F12 Roční obrat organizace/ společnosti 

žadatele

Roční obrat organizace/ společnosti žadatele dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky způsobilých 

výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. 

Posuzuje se, zda roční obrat subjektu žadatele dosahuje min. jedné poloviny částky způsobilých výdajů 

projektu. V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, zda dosahuje celé této částky. V případě 

projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/ partneři, může relevantní část odpovídající podílu 

partnera/ partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů. Podmínka dosažení požadovaného 

obratu je splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která 

existují), za která měl žadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti.

Relevantní pouze pro žadatele viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část.

vylučovací neopravitelné ano/ ne žádost o podporu

přílohy: 

- Doklad o ročním 

obratu žadatele/ 

partnera

hodnotitel



Důvěrné

F13 Soulad území dopadu s Potvrzením 

Regionální stálé konference nebo 

Magistrátu hl. města Prahy

Posuzuje se soulad území dopadu uvedeného v žádosti o podporu s územím uvedeným v  Potvrzení 

Regionální stálé konference nebo Magistrátu hl. města Prahy. 

Kritérium bude splněno v případě, že všechna území uvedená v žádosti o podporu jsou obsahem Potvrzení 

Regionální stálé konference nebo Magistrátu hl. města Prahy.

Kritérium není splněno v případě, že alespoň jedno území dopadu není obsahem Potvrzení Regionální 

stálé konference nebo Magistrátu hl. města Prahy.

vylučovací opravitelné ano/ ne přílohy:

- Potvrzení 

Regionální stálé 

konference nebo 

Magistrátu hl. města 

Prahy

hodnotitel



pořadí
aspekt kvality 

projektu
název kritéria funkce

opravitelné/

neopravitelné
popis hodnocení

způsob 

hodnocení - 

ano/ ne nebo 

výše bodů

hlavní zdroj 

informací 

(konkrétní záložka 

žádosti o podporu)

hodnotitel návod pro hodnotitele

P1 účelnost Žádost o podporu je 

svým zaměřením v 

souladu s cíli a 

aktivitami výzvy

vylučovací neopravitelné V tomto kritériu se posuzuje, zda cíle a aktivity projektu odpovídají podmínkám v dané výzvě.

Posuzuje se, zda žadatel uvedl všechny povinné aktivity dle znění výzvy.

ano/ ne žádost o podporu, 

přílohy

hodnotitel a) Kritérium je splněno v případě, že projekt (aktivity) 

není v rozporu s cíli ani aktivitami výzvy. Způsob  

realizace aktivit není v rozporu s podmínkami pro 

realizaci projektu uvedenými ve výzvě.

B) Kritérium není splněno v případě, že je v rozporu s 

cíli a/nebo aktivitami výzvy či způsob  realizace aktivit je 

v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu 

uvedenými ve výzvě.

P2 proveditelnost/ 

efektivnost

Aktivity projektu 

jsou pro 

žadatele/partnery 

jedinečné

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli/partnerům podpora poskytnuta 

v rámci jiného projektu OP VVV. Vždy se musí jednat o výstupy obsahově jiné nebo navazující. Kontrola proběhne prostřednictvím 

MS2014+ nebo databáze výstupů OP VVV.

Posuzuje se, zda podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli/partnerům podpora poskytnuta 

v rámci jiného projektu OP VK/OP VaVpI. Vždy se musí jednat o aktivity/výstupy obsahově jiné nebo navazující. V případě výzvy MAP 

může jít i o koncentraci, slučování, nebo aktualizaci již existujících plánů rozvoje vzdělávání v území dopadu. Ověření proběhne 

prostřednictvím kontroly výstupů u subjektů v roli příjemců v databázi výstupů OP VK/OP VaVpI.

ano/ ne žádost o podporu:

- Aktivity

- Klíčové aktivity

- Specifické cíle

- Popis projektu

přílohy

hodnotitel Žadatel dokládá čestné prohlášení, že na aktivity projektu 

nečerpal/nečerpá prostředky z veřejných zdrojů.

P3 proveditelnost Místo realizace a 

území místo projektu 

je v souladu s 

podmínkami výzvy

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, tzn. konkrétní aktivity 

projektu mají dopad pouze na relevantní území vymezené výzvou.

ano/ ne žádost o podporu:

- Popis projektu

- Aktivity

- Klíčové aktivity

 přílohy

hodnotitel/ 

MS2014+

Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku území 

dopadu ve vazbě na konkrétní aktivity.

Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na 

konkrétní aktivity:

a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má dopad 

výhradně na území, resp. cílovou skupinu dle výzvy.

b) Kritérium není splněno v případě, že projekt nemá 

dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu dle 

výzvy.

V tomto kritériu se posuzuje, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě a navazující 

dokumentaci, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

Posuzuje se, zda žadatel splňuje:

• typ oprávněného žadatele dle výzvy 

U typu žadatele místní akční skupina (MAS) a mikroregion se posuzuje splnění následujících podmínek, a to prostřednictvím čestného 

prohlášení v příloze žádosti o podporu:

• žadatel není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; 

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• je trestně bezúhonný.

S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu 

zveřejnit/doložit svoji strukturu vlastnických vztahů. Žadatelé, kteří nezveřejní/nedoloží strukturu vlastnických vztahů (nebo žadatelé, u 

nichž dojde ke střetu zájmů), nesplňují podmínky oprávněného žadatele.

Posuzuje se, zda žadatel doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tzn. je-li žadatel právnickou osobou, zda 

doložil informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

ano/ ne žádost o podporu:

- Umístění 

- Aktivity

- Klíčové aktivity

- Popis projektu

 přílohy

hodnotitel/ 

MS2014+

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné 

identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou 

(např. škola, právnická osoba) a současně splňuje 

podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro žadatele a 

příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak.

b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele není 

možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva 

(např. škola, právnická osoba) nebo nesplňuje podmínky 

stanovené výzvou nebo Pravidly pro žadatele a příjemce 

OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak.

MS2014+ je provázán s insolvenčním rejstříkem pro 

kontrolu úpadku žadatele.

Hodnotitel kontroluje splnění podmínek stanovených 

výzvou a Pravidly pro žadatele a příjemce způsobem 

předepsaným výzvou.

Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria - Kontrola přijatelnosti MAP

P4 proveditelnost Žadatel splňuje 

definici oprávněného 

žadatele vymezeného 

ve výzvě 

vylučovací neopravitelné



P6 proveditelnosti Doloženo zapojení 

partnera v souladu s 

výzvou

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda jsou podmínky pro zapojení partnera v souladu s výzvou. ano/ ne žádost o podporu:

- Subjekty

přílohy

hodnotitel

žádost o podporu:

- Subjekty

přílohy

hodnotitel/ 

MS2014+

a) Kritérium je splněno v případě, že partnera je možné 

identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou 

(např. škola, právnická osoba) a současně splňuje 

podmínky stanovené výzvou a Pravidly pro žadatele a 

příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak.

b) Kritérium není splněno v případě, že partnera není 

možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva 

(např. škola, právnická osoba) nebo nesplňuje podmínky 

stanovené výzvou nebo Pravidly pro žadatele a příjemce 

OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak.

MS2014+ je provázán s insolvenčním rejstříkem pro 

kontrolu úpadku partnera.

Hodnotitel kontroluje splnění podmínek stanovených 

výzvou a Pravidly pro žadatele a příjemce způsobem 

předepsaným výzvou.

Přílohou žádosti o podporu je seznam všech škol na v 

projektu vymezeném území s konkrétním vyznačením 

(podtržením, tučným zvýrazněním, barevným označením 

apod.) těch škol, které budou do projektu zapojeny jako 

cílová skupina, včetně vyjádření zájmu těchto škol o 

účast na aktivitách  v projektu a potvrzení zřizovatele.

a) Žadatelé – ORP: Kritérium je splněno v případě, že 

bude deklarováno zapojení zástupců minimálně 70% škol 

(podle RED IZO), které jsou zřizovány obcí s rozšířenou 

působností, která se nachází na území, na kterém bude 

probíhat projekt a zároveň alespoň 70% škol, které 

nejsou zřizovány touto obcí s rozšířenou působností 

(pokud takové na daném území existují) ze všech škol, 

které jsou umístěny v daném území (dle RED IZO).

b) Ostatní typy žadatelů: Kritérium je splněno v případě, 

že bude deklarováno zapojení zástupců minimálně 70% 

škol (dle RED IZO) na území, na kterém bude probíhat 

projekt.

hodnotitelPřílohy:

- Souhlasy 

zřizovatelů a škol 

ano/ nePosuzuje se, zda žadatel splnil podmínku doložení zájmu o zapojení škol dle podmínek výzvy.

a) Žadatelé – ORP:

Podmínkou přijatelnosti je doložení absorpční kapacity odpovídající 70% škol (podle  RED-IZO), které jsou zřizovány přímo žadatelem  

obcí s rozšířenou působností, která se nachází na území, na kterém bude probíhat projekt, a zároveň alespoň 70% škol, které jsou 

zřizovány jinými zřizovateli (včetně soukromých a církevních zřizovatelů) než touto obcí s rozšířenou působností (pokud takové na 

daném území existují) ze všech škol, které jsou umístěny v daném území (dle RED-IZO).

b) Ostatní typy žadatelů:

Podmínkou přijatelnosti je doložení absorpční kapacity odpovídající 70% škol ze všech škol na území (dle RED IZO), pro které bude 

realizován MAP. 

neopravitelnéPokrytí území ORPproveditelnostP7 vylučovací

P5 Partner projektu 

splňuje podmínky 

pro oprávněnost 

partnera

Posuzuje se, zda subjekt partnera splňuje podmínky a kritéria oprávněnosti a partnerství stanovená ve výzvě, navazující dokumentaci k 

výzvě, v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Posuzuje se, zda partner splňuje:

• typ oprávněného partnera

Posuzuje se, zda partner splňuje následující podmínky, a to prostřednictvím čestného prohlášení v příloze žádosti o podporu.

• partner není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• je trestně bezúhonný.

S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou partneři povinni v přiměřeném rozsahu 

zveřejnit/doložit svoji strukturu vlastnických vztahů. Partneři, kteří nezveřejní/nedoloží strukturu vlastnických vztahů nebo partneři, u 

nichž dojde ke střetu zájmů, nesplňují podmínky oprávněného partnera.

Posuzuje se, zda partner doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tzn. je-li partner právnickou osobou, zda 

doložil informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

ano/ ne



název 

kořenového 

kritéria

aspekt kvality 

projektu

číslo 

subkritéria
název subkritéria popis hodnocení subkritéria

způsob 

hodnocení - 

ano/ ne nebo 

výše bodů - 

subkritériu

max. počet 

bodů za 

kořen. 

kritérium

hodnotitel
hlavní zdroj 

informací
návod pro hodnotitele/návodné otázky

funkce 

subkritéria

min. bodová 

hranice v případě 

kombinovaných 

subkritérií

min. bodové 

rozpětí 

hodnotitelů pro 

využití arbitra - 

kořen. kritéria

proveditelnost V1.1 Struktura a velikost 

administrativního týmu 

(úvazky včetně 

případného externího 

zajištění) 

Posuzuje se struktura a velikost administrativního týmu, resp. úvazků včetně případného externího zajištění, a to s ohledem na charakter a 

rozsah aktivit a velikost projektu.

Administrativní tým tvoří pracovní pozice typu projektový manažer/ka, finanční manažer/ka a další pozice zajišťující realizaci projektu.

Žadatel popisuje v rámci povinné aktivity Řízení projektu.

2 žádost o podporu:

-Realizační tým

-Klíčové aktivity

přílohy

2 -1 bod - Žadatel/partner  má dostatečný administrativní tým pro realizaci projektu

0 bodů - Žadatel/partner nemá zajištěn dostatečný administrativní tým pro realizaci projektu, je zásadně ohrožena proveditelnost 

projektu

kombinované 1

proveditelnost V1.2 Struktura a velikost 

odborného týmu (úvazky 

včetně případného 

externího zajištění) 

Posuzuje se struktura a velikost odborného týmu, resp. úvazků včetně případného externího zajištění, a to s ohledem na charakter a rozsah 

aktivit a velikosti projektu. 

Odborný tým tvoří pracovní pozice, které zajišťují věcné plnění aktivit projektu.

Žadatel popisuje mimo jiné v rámci povinné aktivity Řízení projektu.

6 žádost o podporu:

-Realizační tým

-Klíčové aktivity

přílohy

příloha:

- Soulad s 

kompetenčním 

modelem

6 bodů - Žadatel/partner má dostatečný odborný tým pro realizaci projektu. 

5 - 1 bod - Hodnotitel má dílčí výhrady vůči nastavení odborného týmu. 

0 bodů - Žadatel/partner nemá zajištěn dostatečný odborný tým pro realizaci projektu, nedostatky v nastavení odborného týmu 

ohrožují proveditelnost projektu

kombinované 1

proveditelnost V1.3 Zkušenosti s projektovým 

řízením

Posuzují se zkušenosti žadatele/partnera s projektovým řízením.

Specifické zkušenosti budou uvedeny ve výzvě, příp. navazující dokumentaci k výzvě. (Postupy MAP)

1 žádost o podporu

přílohy:

- Soulad s 

kompetenčním 

modelem

1 bod - Žadatel/partner  má dostatečné zkušenosti s projektovým řízením pro realizaci projektu.

0 bodů - Žadatel/partner  nemá dostatečné zkušenosti s projektovým řízením pro realizaci projektu.

hodnoticí x

proveditelnost V1.4 Zkušenosti s odbornou 

problematikou, kterou 

projekt řeší

Posuzuje se zkušenost žadatele/partnera s odbornou problematikou, kterou projekt řeší.

Požadavky na specifické zkušenosti budou uvedeny ve výzvě, příp. navazující dokumentaci k výzvě. (Postupy MAP)

4 žádost o podporu

přílohy:

- Identifikace úrovně 

MAP 

- MAP vytvořený v 

projektech ve výzvách 

OP VK

4 body - Žadatel/partner má dostatečné zkušenosti s odbornou problematikou, kterou projekt řeší. 

3 - 2 body - Žadatel/partner má zkušenosti s odbornou problematikou, kterou projekt řeší. 

1 - 0 bodů - Žadatel/partner nemá dostatečné zkušenosti s odbornou problematikou, kterou projekt řeší. 

hodnoticí x

potřebnost V2.1 Potřebnost projektu Posuzuje se, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových skupin, které jsou identifikovány v příslušné (tematické 

i geografické) oblasti. Účelem subkritéria je zdůvodnit cíle projektu a prokázat potřebu jejich naplnění (např. analýzou potřeb cílové skupiny, 

studií, dotazníkovou formou, absencí nebo nedostatečností jiných nástrojů, které by měly řešit potřeby cílové skupiny v dané oblasti). Potřeby, 

resp. nedostatky musí být podloženy konkrétními poznatky (např. údaje o konkrétních šetřeních, podrobný výzkum, statistiky, konzultace s 

relevantními institucemi či jinými důležitými subjekty, prokazatelný veřejný zájem). Žadatel může vycházet z již publikovaných zdrojů, analýz, 

studií a strategických dokumentů.

10 žádost o podporu:

- Popis projektu

přílohy

- Identifikace úrovně 

MAP 

- MAP vytvořený v 

projektech ve výzvách 

OP VK

10 - 8 bodů - Žadatel kvalitně popisuje problém na obecné úrovni - potřeby a nedostatky cílové skupiny z hlediska tematického i 

regionálního. Zdůvodnění  je doloženo kvalitním materiálem, jehož závěry plně korespondují se záměry projektu. Žadatel navrhuje 

vhodné řešení, které popsaný problém bude řešit. Popis problému odůvodňuje cíl projektu.

Jednoznačně a spolehlivě konkretizovaná potřebnost realizace projektu, která koresponduje s potřebami  regionu/oblasti a cílové 

skupiny.

7 - 4 body - Žadatel kvalitně popisuje problém na obecné úrovni - potřeby a nedostatky cílové skupiny z hlediska tematického i 

regionálního. Zdůvodnění je doloženo jen částečně a/nebo jen částečně koresponduje se záměrem projektu. Návrhy/způsob řešení 

vykazují dílčí nedostatky neohrožující proveditelnost projektu.

Potřebnost realizace projektu je zdůvodněna obecněji, ale koresponduje s potřebami  regionu/oblasti a cílové skupiny.

3 - 2 body - Problém je definován dostatečně, ovšem bez opory v relevantní dokumentaci. Návrhy/způsob řešení vykazují zásadní 

nedostatky.

Potřebnost realizace projektu  jen částečně koresponduje s potřebami  regionu/oblasti a cílové skupiny. 

1 - 0 bodů - Žádost o podporu nemá jasně definovaný problém. Zdůvodnění není doloženo nebo nekoresponduje se záměrem 

projektu. Způsob řešení problému není dostatečně popsán. Potřebnost není přesvědčivě popsána nebo jsou uváděny jen 

proklamativní fráze. Aktivity, které nejsou pro žadatele jedinečné, není možné z žádosti o podporu vyřadit.

kombinované 4

proveditelnost V2.2 Dopad, hlavní přínosy a 

smysl projektu

Posuzuje se, zda způsob řešení problému (definovaného na základě potřebnosti projektu kr. 2.1) a naplnění cílů projektu (definovaných na 

základě potřebnosti projektu) bude představovat přínos pro cílovou skupinu. Očekávaný přínos projektu by měl korespondovat s potřebami, které 

jsou v daném regionu/území a které byly identifikovány na základě výše zmiňovaných metod (např. analýza potřeb, dotazník, statistika). 

Posuzuje se, zda je definován celkový posun řešené problematiky a jsou vymezeny odpovídající cíle.

8 žádost o podporu:

- Popis projektu

přílohy

- Identifikace úrovně 

MAP 

- MAP vytvořený v 

projektech ve výzvách 

OP VK

8 - 7 bodů - Způsob řešení problému/naplnění cílů projektu a dopad projektu/ přínos pro cílovou skupinu je v souladu s popisem 

potřebnosti projektu, je jasně popsán. Očekávaný přínos projektu je konkrétně specifikován.

6 - 4 body - Očekávaný přínos projektu je popsán dostatečně a lze předpokládat, že bude dosažen, existují však ojedinělé výhrady 

k některému aspektu.

3 - 2 body - Očekávaný přínos projektu je popsán obecněji a/nebo jen částečně a/nebo existují pochybnosti o jeho dosažení v 

deklarované míře.

1 - 0 bodů - Očekávaný přínos projektu není přesvědčivě popsán a/nebo jsou uváděny jen proklamativní fráze a/nebo jeho dosažení 

se nejeví příliš reálné. Očekávaný přínos projektu není zdůvodněn a/nebo není reálný.

kombinované 2

kombinovanéžádost o podporu:

-Cílové skupiny

10 - 9 bodů - Jasně vymezená a podrobně charakterizovaná cílová skupina (popř. je vnitřně strukturovaná a/nebo je vymezeno více 

cílových skupin, apod. )

Výběr cílové skupiny je zcela odpovídající potřebám realizace projektu a její velikost je v projektu zdůvodněna a opodstatněna, 

odpovídá kapacitním možnostem žadatele, odpovídá finančním možnostem projektu.

Příjemce má značné zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami.

8 - 7 bodů - Jasně vymezená cílová skupina. Výběr cílové skupiny je v zásadě odpovídající potřebám realizace projektu, existuje 

dílčí pochybnost o některém aspektu jejího stanovení. Příjemce má zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami.

6 - 3 body Výběr cílové skupiny jen částečně koresponduje s potřebami realizace projektu a/nebo kapacitními možnostmi žadatele 

a/nebo finančními možnostmi projektu. Příjemce nemá zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami.

2 - 1 bod - Cílová skupina je vymezena jen obecně. Výběr cílové skupiny je v zásadě odpovídající potřebám realizace projektu, 

existuje zásadnější pochybnost o některém aspektu jejího stanovení. Příjemce nemá dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou 

či s obdobnými skupinami.

0 bodů - Cílová skupina není jasně a přiměřeně vymezena.

Velikost cílové skupiny nekoresponduje/není přiměřená realizaci projektu nebo není reálná (např. neexistuje tak velká skupina osob 

v populaci/regionu, se kterou žadatel kalkuluje). Příjemce nemá zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. 

Příjemce nemá zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami.

3

Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria - Věcné hodnocení MAP

10

40

13Žadatel/ partner

Popis realizace 

projektu

56

hodnotitel/ 

arbitr

potřebnost V2.3 Vymezení a přiměřenost 

cílových skupin

Posuzuje se výběr a nastavení cílové skupiny, pro kterou budou v rámci projektu realizovány aktivity. Cílem je posoudit vhodnost a přiměřenost 

výběru cílové skupiny, tzn. přiměřenost velikosti cílové skupiny vzhledem ke kapacitním možnostem žadatele/partnerů, vzhledem k 

požadovanému finančnímu objemu finančních prostředků projektu a také vzhledem k danému tématu oblasti podpory. 

Dále jsou hodnoceny zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou, z čehož je vyvozována schopnost žadatele realizovat pro vymezenou 

cílovou skupinu nadefinované aktivity v projektu. Konkrétně se posuzují prokazatelné zkušenosti s prací s cílovou skupinou.

Z projektu by mělo také vyplývat, zda a jaké má žadatel na cílovou skupinu kontakty, zda s touto cílovou skupinou již pracoval nebo existuje 

reálný předpoklad, že se cílová skupina bude účastnit projektu. 

K projektu může být žadatelem připojeno i stanovisko zástupců cílové skupiny. 

10



účelnost V2.4 Zapojení cílových skupin  Je posuzováno, jak kvalitně a jednoznačně je definován způsob získání a zapojení cílové skupiny. 

Konkrétně je hodnocen způsob výběru účastníků cílové skupiny v projektu, adekvátnost zvoleného způsobu propagace o možnostech zapojení do 

projektu OP VVV a zajištění informovanosti všech potenciálních účastníků projektu. 

Dále je posuzováno, jakým způsobem (metodou) bude pracováno s cílovou skupinou za účelem jejího zapojení v projektu. 

9 žádost o podporu:

- Cílové skupiny

- Klíčové aktivity

9 - 7 bodů - Je zvolen adekvátní, účinný způsob oslovení, motivace a výběru cílové skupiny a jsou navrženy adekvátní prostředky 

propagace projektových aktivit.  

6 - 2 bodů - Způsob oslovení cílové skupiny je popsán, ale vykazuje dílčí nedostatky (např. ve způsobu propagace, výběru apod. 

a/nebo existuje pochybnost, zda bude způsob oslovení pro cílovou skupinu dostatečně motivující, apod.) 

1 - 0 bodů - Navržený způsob oslovení cílové skupiny není adekvátní, vykazuje zásadní nedostatky, existuje důvodná pochybnost, 

zda bude způsob oslovení pro cílovou skupinu dostatečně motivující atp.

kombinované 2

účelnost V2.5 Věcný obsah a 

relevantnost aktivit

Posuzuje se navržený způsob konkrétní realizace projektu, věcná kvalita a obsah projektu. Aktivity musí být plánovány v souladu s cíli a 

podmínkami výzvy. 

Plánované aktivity projektu musí být konkrétně popsány a navázány na rozpočet projektu (vč. všech povinných aktivit dle znění výzvy). 

Nastavení a popis aktivit v projektu je stěžejním ukazatelem budoucí realizace projektu, plnění indikátorů a cílů projektů, včetně jeho přínosu a 

celkové smysluplnosti.

10 žádost o podporu:

- Aktivity

-Klíčové aktivity

- Popis projektu

- Identifikace úrovně 

MAP 

- MAP vytvořený v 

projektech ve výzvách 

OP VK

10 - 8 bodů - Aktivity jsou navrženy zcela adekvátně cílům projektu, a jsou vyčerpávajícím způsobem popsány, lze dobře posoudit 

jejich návaznost na položky rozpočtu a identifikovat související výstupy - výstupy jsou charakterizovány (kvalitativně) a rovněž 

kvantifikovány (rozsahy, rozměry, počty atp.).

7 - 5 bodů - Aktivity jsou navrženy adekvátně cílům projektu, avšak z jejich popisu existuje drobnější pochybnost o některých 

aspektech realizace (návaznost na položky rozpočtu, výstupy apod.). 

4 body - Aktivity jsou navrženy adekvátně cílům projektu, avšak z jejich popisu existuje zásadnější pochybnost o některých 

aspektech realizace (návaznost na položky rozpočtu, výstupy apod.). 

3 - 2 body - Aktivity jsou navrženy částečně nevyhovujícím způsobem a/nebo netransparentně.

1 - 0 bodů Aktivity či jejich popis nekoresponduje s cíli projektu.

kombinované 4

proveditelnost V2.6 Harmonogram a logická 

provázanost aktivit 

projektu

Posuzuje se, zda navržený harmonogram aktivit je logicky a realisticky nastaven. Aktivity na sebe musí plynule navazovat. Posuzuje se, zda je 

návaznost realizovaných aktivit vhodně rozvržena vzhledem k možnostem žadatele (projektového týmu).

(Jako aktivita projektové žádosti musí být uvedena povinná aktivita Řízení projektu, tzn. sestavení projektového týmu a nastavení řízení projektu, 

kontrolních mechanismů projektu a koordinace jednotlivých činností naplánovaných v aktivitách projektu.)

5 žádost o podporu:

- Harmonogram

- Aktivity

-Klíčové aktivity

5 bodů - Aktivity projektu jsou logicky provázány, a časová dotace jednotlivých aktivit je odpovídající.

4 - 3 body Navržený harmonogram vykazuje nedostatky v provázanosti jednotlivých aktivit a/nebo v časové dotaci aktivit.

2 - 1 bod - Jsou identifikovány významné nedostatky v provázanosti a časové dotaci aktivit.

0 bodů - Navržený harmonogram neumožní plynulou realizaci projektu, je nastaven nereálně.

kombinované 1

proveditelnost V2.7 Řízení rizik - připravenost 

na možná rizika a jejich 

řešení, vnitřní kontrolní 

systém

Posuzuje se, zda je v projektu reflektována existence rizik při získávání a zapojení cílové skupiny, při realizaci aktivit a při finančním a 

provozním řízení projektu. 

Dále je nutné, aby projekt obsahoval způsoby předcházení rizik a návrhy opatření k eliminaci těchto rizik. Účelem kritéria je posoudit, do jaké 

míry si žadatel rizika uvědomuje a jaké mechanismy použije, aby je eliminoval, resp. jaké postupy zvolí v případě, že problémy nastanou.

Hodnocení musí zahrnout i plánovaná výběrová řízení, tj. zda jsou v souladu s rozpočtem projektu plánována odpovídající výběrová řízení 

(případně zda je odůvodněno, proč se výběrová řízení neplánují, např. z důvodu již uzavřené rámcové smlouvy).

Posuzuje se, zda a jak žadatel zohlednil zkušenosti z projektového řízení z programového období 2007-2013 a zda na základě získaných 

zkušeností nastavil dostatečně opatření relevantních  rizik.

4 žádost o podporu

- Popis projektu

4 body - Rizika jsou dostatečně popsána vč. opatření k jejich eliminaci.

Vnitřní kontrolní systém je spolehlivě nastaven z hlediska dodržování pravidel realizace projektů OPVK a v návaznosti na 

plánované položky rozpočtu jsou naplánována odpovídající výběrová řízení.

3 - 1 bod - Nastavení rizik a /nebo vnitřního kontrolního systému vykazuje dílčí nedostatky, které nemají vliv na proveditelnost 

projektu.

0 bodů - Rizika nejsou dostatečně popsána. Vnitřní kontrolní systém není spolehlivě nastaven z hlediska dodržování pravidel 

realizace projektů OPVK a/nebo v návaznosti na plánované položky rozpočtu nejsou naplánována odpovídající výběrová řízení.

kombinované 1

účelnost V3.1 Vhodnost zvolených 

indikátorů výsledků a 

výstupů

Posuzuje se, zda jsou zvolené indikátory výstupu a výsledku vhodně vybrány pro danou aktivitu. 

(Posuzována bude relevance výsledků a výstupů vzhledem k jejich využitelnosti v praxi.)

4 žádost o podporu

- Indikátory

4 body - Výběr indikátorů vyplývá z popisu projektu a vhodně vystihuje dosažení výsledků / výstupů. 

3 - 2 body - Výběr indikátorů odpovídá předloženému projektu, avšak pro přesnější vystižení dosažených výsledků / výstupů 

hodnotitel navrhuje doplnění. 

1 - 0 bodů – Indikátory jsou nastaveny nejednoznačně a/nebo z popisu projektu nelze vůbec posoudit, jaké indikátory by měly být 

sledovány. 

kombinované 2

efektivnost V3.2 Přiměřenost a reálnost 

výsledků a výstupů 

projektu

Posuzuje se přiměřenost nastavení kvantifikovaných ukazatelů pro plánované aktivity projektu, na jejichž plnění se zaměřuje žádost o podporu ve 

vazbě na cílovou skupinu. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení udávaných hodnot indikátorů vzhledem k cílům, harmonogramu (milníky) a 

rozpočtu projektu.

Posuzuje se způsob stanovení výchozí a cílové hodnoty indikátorů.

10 žádost o podporu

- Indikátory

10 - 9 bodů - Hodnota navržených indikátorů je přiměřená navrženým aktivitám a reálnost jejich dosažení je velká. 

8 - 6 bodů - Hodnota navržených indikátorů je přiměřená navrženým aktivitám a reálnost jejich dosažení lze předpokládat. 

Hodnotitel shledal drobný nedostatek v jejich nápočtu. 

5 - 3 body - Reálnost dosažení plánovaných hodnot není zcela přesvědčivá či vykazuje nedostatky. Je nutná úprava v hodnotách 

monitorovacích ukazatelů.

2 - 1 bod – Hodnota navržených indikátorů není odpovídající a/nebo reálnost dosažení plánovaných hodnot není příliš vysoká. Je 

nutná zásadní úprava v hodnotách monitorovacích ukazatelů. 

0 bodů - Hodnoty jsou nastaveny nejednoznačně, nepřiměřeně, nevhodně či naprosto nereálně nebo z popisu projektu nelze jejich 

hodnotu stanovit.

kombinované 3

efektivnost/ 

účelnost/ 

hospodárnost

V5.1 Přiměřenost a 

provázanost rozpočtu k 

obsahové náplni a rozsahu 

projektu

a) Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, obsahu aktivit, 

plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.)

Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu či naopak, zda není rozpočet podhodnocený.

b) Přiměřeností rozpočtu projektu se rozumí respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve 

vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. Je nutné posoudit:

- Přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit, které 

souvisí s prací s cílovou skupinou (např. práce lektora s cílovou skupinou, příprava materiálů pro práci s cílovou skupinou)

- Zda jednotlivé položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

- Zda jednotlivé položky odpovídají cenám stanoveným postupem doporučeným ŘO v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo ve výzvě.

Přiměřenost a věcnou správnost je třeba posuzovat jak u jednotlivých položek rozpočtu projektu, resp. skupin položek, tak rozpočtu jako celku, aby 

nedošlo k posouzení pouze některých částí z rozpočtu, zatímco jiné nebudou vzaty v úvahu.

c) Posuzuje se přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace.

Opodstatněnost a přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu musí být v komentáři k subkritérium vždy zhodnocena. Pokud je 

shledáno, že opodstatněnost některých položek rozpočtu není zřejmá či je jejich výše nepřiměřená, je hodnotitel povinen navrhnout jejich krácení.

10 žádost o podporu

- Rozpočet

10 bodů - rozpočet je zcela přiměřený, ceny lze považovat za obvyklé, položky rozpočtu jsou s jednotlivými aktivitami provázané, 

umožňující spolehlivě posoudit hospodárnost nákladů a není navrhována žádná úprava rozpočtu

9 - 8 bodů - rozpočet je až na případné drobné podmínky přiměřený, omezeně se vyskytují položky, které nejsou přímo zdůvodněné 

v popisu realizace projektu, je navrhována úprava jen malého rozsahu orientačně do 5% celkové výše rozpočtu.

7 bodů - rozpočet je mírně nadhodnocen či podhodnocen, vyskytují se položky, které nejsou jasně a dobře zdůvodněné. Je navrženo 

krácení (orientačně 5 - 20 % celkové výše rozpočtu).

6 - 5 bodů - rozpočet je nadhodnocen či podhodnocen, ve větší míře se vyskytují položky, které nejsou zdůvodněné, je navrženo 

citelné krácení (orientačně 20 - 40 % celkové výše rozpočtu).

4 - 3 body - rozpočet je zásadně nadhodnocen či podhodnocen, provázanost rozpočtu s aktivitami není přesvědčivá/nelze ji 

jednoznačně identifikovat

2 - 0 bodů - rozpočet je zcela nepřiměřený, nedostatečně a nesrozumitelně navržen, chybí provázanost, je nepřehledný

kombinované 3 8

účelnost V5.2 Věcná správnost rozpočtu Posuzuje se rozpočet z pohledu obecných podmínek způsobilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové způsobilosti výdajů v rozpočtu.

V případě, že žádost o podporu obsahuje nezpůsobilý výdaj, hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. 

V případě, že není možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné žádost o podporu doporučit k 

podpoře.

7 žádost o podporu

- Rozpočet

7 - 5 bodů - rozpočet je zcela v souladu s pravidly způsobilosti.

4 -2 body - rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje, které je možné z rozpočtu vyřadit na základě výhrady hodnotitele.

1 - 0 bodů - Rozpočet projektu obsahuje nezpůsobilé výdaje, které není možné z rozpočtu vyřadit při zachování proveditelnosti 

projektu

kombinované 2 5

soulad projektu s 

horizontálními 

tématy

V7.1 Aktivity podporující rovné 

příležitosti

Posuzuje se zajištění rovných příležitostí bez ohledu na druh postižení nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, 

sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti atd. Konkrétně je posuzováno, jakým způsobem jsou prostřednictvím navrhovaných 

aktivit rovné příležitosti naplňovány. Možným příkladem zohlednění rovných příležitostí v rámci projektu je zajištění bezbariérového prostoru pro 

realizaci projektu. 

ano/ ne žádost o podporu

- Horizontální principy

ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma

ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.

vylučovací x x

40

Výsledky a 

výstupy

14 13

Popis realizace 

projektu

56

hodnotitel/ 

arbitr

Financování 

projektu

17

Horizontální 

témata



soulad projektu s 

horizontálními 

tématy

V7.2 Aktivity podporující 

udržitelný rozvoj

Posuzuje se vztah projektu k udržitelnému rozvoji, a to zejména jeho environmentálnímu pilíři. Konkrétně by měly být posouzeny návrhy vedoucí k 

omezování negativních vlivů na životní prostředí (minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší, kontaminace okolí apod.) či naopak vlivy projektu 

na zlepšení životního prostředí. Dále je třeba zohlednit a zhodnotit příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji (zejména o 

environmentální problematice), k uvážlivému využívání přírodních zdrojů (ve vhodných případech) a přínos projektu k posilování sociálního a 

ekonomického pilíře udržitelnosti.

ano/ ne žádost o podporu

- Horizontální principy

ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma

ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.

vylučovací x x

soulad projektu s 

horizontálními 

tématy

V7.3 Aktivity nepodporující 

diskriminaci

Posuzuje se, zda nedochází v projektu k diskriminaci některých skupin. ano/ ne žádost o podporu

- Horizontální principy

ano - Projekt je v souladu s horizontálním principem. Projekt má pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální téma

ne - Projekt není v souladu s horizontálním principem. Projekt má negativní vliv na horizontální téma.

vylučovací x x

100

65

20 a více

hodnotitel/ 

arbitr

Min. bodové rozpětí celkového hodnocení 2 hodnotitelů pro využití arbitra

Horizontální 

témata

Min. počet bodů pro postup do další fáze procesu schvalování

Max. počet bodů



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00184/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Informace z jednání KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

V příloze jsou předloženy zápisy z jednání KV ZMČ Praha 21 č. 13/2016 a 14/2016.

V době přípravy podkladů pro jednání zastupitelstva, nebylo obsazeno místo tajemnice KV,
proto předkládám zápisy zastupitelům k informaci já. Na další zastupitelstvo bude zápisy
předkládat nová tajemnice.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání kontrolního výboru č. 13/2016 ze dne 10. 2. 2016 a zápis z jednání

kontrolního výboru č. 14/2016 ze dne 21. 3. 2016
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_kontrolni_vybor_zapis_13_2016

 
Příloha č.3: 03_kontrolni_vybor_zapis_14_2016

 
 

Dne 13.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00186/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Dovolba členů KV a FV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Na základě rezignace pana zastupitele Hartmana na členství v KV, předkládám zastupitelům návrh
na dovolbu  člena KV.  Zároveň je nutné dovolit člena FV.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rezignaci pana zastupitele Hartmana na funkci člena KV ZMČ Praha 21

 
 
 

2) v o l í
 členem KV ZMČ Praha 21 pana Tomáše Fáberu

 
 
 

3) v o l í
 členem FV ZMČ Praha 21 pana Ivana Birkeho

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_odstoupeni_z_KV

 
 

Dne 18.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 



 

 

 

 

 

 

Starosta Městské části Praha 21  

Staroklánovická 260 

190 16 Praha 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Praze dne 11.4.2016 

 

 

 

Odstoupení z funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 21 

 

 

Vážená paní starostko, 

 

z důvodu kumulace funkcí poté, co  jsem byl na minulém zastupitelstvu zvolen předsedou 

Finančního výboru zastupitelstva, bych rád pro demokratičtější rozložení správy na více 

osob, které mohou obci věnovat svůj talent a čas, oznámil své obstoupení z Kontrolního 

výboru zastupitelstva a přenechal pozici člena otevřenou k volbě jiného kandidáta. 

 

Členové výboru i jeho předseda jsou z posledních jednání výboru se záměrem srozuměni. 

Také naše volební seskupení Otevřený Újezd je připraveno nabídnout k případné volbě 

vhodného kandidáta. Činnost Kontrolního výboru by tedy neměla být tímto krokem nijak 

ohrožena. 

 

Datem odstoupení je jeden den před konáním nejbližšího zastupitelstva, kde bude na 

programu volba nového člena Kontrolního výboru. 

 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

Michael Hartman, 

MČ Praha 21, zastupitel 

 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00180/2016
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 11. jednání dne 25.04.2016
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Ing Blanka Birkovázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15.3.2016

Důvodová zpráva

V příloze je informace o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15.3.2016 ze zápisu Finančního
výboru - prověření účtování o energiích ve VHČ za r. 2015 a 2016, účtování o nákladech a
výnosech na hrobová místa a tvorby opravných položek k pohledávce LEVEL za r. 2015.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci o splnění úkolu z RMČ31/0504/16 ze dne 15. 3. 2016

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splneni_ukolu_RMC31_0504_16_ze_dne_15_03_2016

 
 

Dne 15.04.2016
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 


