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Nepravidelný dotační zpravodaj 
MAP II Praha 7 

září 2020 

Tento informační zpravodaj pro vás připravujeme v rámci projektu MAP II Praha 7. Jeho smyslem je 
podávat vám aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a 
neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících 
oblastech. Snažíme se sledovat dotační a grantové kalendáře pečlivě a včas vás informovat o nových 
příležitostech financování. Výzvy a dotace, o kterých jsme vás již informovali, ale jsou stále platné, 
naleznete na konci přehledu. 

Se svými dotazy, připomínkami a náměty se na nás kdykoli obraťte. 

Web:  https://www.map2praha7.cz/ 

FB:  https://www.facebook.com/mapIIpraha7/ 

E-mail:  ruzickovar@praha7.cz 

 

https://www.map2praha7.cz/
https://www.facebook.com/mapIIpraha7/
mailto:ruzickovar@praha7.cz
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MĚSTSKÉ GRANTY – PRAHA 

 

 

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021 

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního 
města Prahy pro rok 2021 

Pro základní a mateřské školy jsou relevantní tato opatření:  

 

Opatření č. 1 

Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými 
institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a 
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

1. podpora spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a 
nestátními neziskovými organizacemi,  

2. zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na 
území HMP,  

3. zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP v 
oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem,  

4. spolupráce škol a školských zařízení na území HMP s pracovišti vědy a výzkumu,  

5. vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie a to i v souladu 
s naplněním dílčích cílů Krajského akčního plánu vzdělávání v HMP,  

6. vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků základních škol a středních škol (např. 
šikana, extremismus, rasismus, netolismus, gambling, záškoláctví, užívání návykových látek),  

7. vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů vzniklých podle § 21 odst. 1 písm. 
d) školského zákona,  

8. podpora vzdělávacích akcí a konferencí. 
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Opatření č. 2 

Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují 
vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

1. podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty,  

2. podpora pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu 
pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území HMP (netýká se sportovních soutěží), 
případně na území České republiky, jichž se účastní žáci a studenti a školská zařízení z území hl. m. 
Prahy, případně podpora účasti žáků a studentů škol a školských zařízení z území hl. m. Prahy na těchto 
vědomostních soutěžích, 

3. podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích,  

4. podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území HMP. 

Opatření č. 4 

Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

1. podpora spolupráce mezi speciálními a běžnými školami na území HMP při zajišťování procesu 
integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,  

2. podpora organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání 
pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území HMP,  

3. podpora pořádání přehlídek a soutěží obvodního a krajského rozsahu pro děti, žáky a studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Maximální výše dotace 

Opatření Maximální podíl HMP na 
způsobilých nákladech 
projektu 

Maximální výše dotace na jeden 
projekt 

Opatření č. 1 Do výše 95% 150 tis. 

Opatření č. 2 Do výše 95% 200 tis., soutěže DDM 300 tis. Kč 

Opatření č. 4 Do výše 95% 150 tis. 
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Žadatel nesmí použít dotaci zejména na dále uvedené náklady (výdaje):  

a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč). Dotace není určena pro vybavení 
tříd, učeben a kanceláří, nelze hradit zakoupení více jak jednoho kusu mobilního telefonu, počítače a 
podobného vybavení, i když nesplňují podmínky dlouhodobého hmotného majetku,  

b) na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),  

c) výdaje na mzdy funkcionářů (např. na odměny statutárních orgánů právnických osob),  

d) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),  

e) na splátky finančních závazků a leasingové splátky,  

f) na odpisy majetku,  

g) na rekondiční a rekreační pobyty,  

h) na stravné (mimo cestovních náhrad),  

i) na pokuty a sankce,  

j) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 

 

Lhůta pro podání žádostí:  

Od 29. 9. 2020 do 16. 10. 2020 

Veškeré další informace naleznete zde: 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/celom
estke_programy_podpory_vzdelavani_2018.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestke_programy_podpory_vzdelavani_2018.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestke_programy_podpory_vzdelavani_2018.html


 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM EU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 

 

Výzva č. 48 - modernizace zařízení a vybavení škol III 

•      u speciálních škol je výzva určena pouze pro základní 

•      mateřské a základní školy – podle zákona č. 561/2004 Sb., a MČ 

•      na modernizaci učeben je možné žádat od 0,6 do 2 mil. Kč 

Lhůta pro podání žádostí: do 15. 2. 2021 

 

Podporované aktivity - skupina A Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a 
speciálních základních škol zejména: 

Mateřské školy 

 vybavení tříd a nákup výukových pomůcek se zaměřením na EVVO (včetně venkovních učeben) 

 rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních tříd) – pro rozvoj manuální zručnosti, 
jemné motoriky a práci s materiálem 

 stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro 
pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole (např. protiskluzové povrchy, stavební úpravy 
vnitřních prostor mateřské školy, pořízení nábytku) 

 fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s 
dětmi se SVP) 

Základní školy 

 odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za 
předpokladu, že umožní celoroční výuku): 

- komunikace v cizích jazycích 

- přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, přírodověda/biologie, zeměpis, matematika 

- rozvoj čtenářské gramotnosti 

 fyzická dostupnost a bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci 
s dětmi se SVP) 

 rozvoj polytechnických dovedností - stavební úpravy a vybavení podporující rozvoj zručnosti v 
oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání, tj. stavebnice, nářadí, 
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vybavení dílen a cvičných kuchyněk 

 práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené 
kompetence 

 součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj 
podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu 

Podporované aktivity - skupina C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, 
základních a středních školách 

 podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení 
pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, 
přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s 
odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli 4.2 

 např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, 
hudebních či jiných kulturních aktivit 

 způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v 
rámci výzvy č. 49, 51, 54 a 58 ve specifickém cíli 4.2 (ESF), realizace projektu bude podpořena 
za předpokladu schválení a realizace navazujícího projektu ve specifickém cíli 4.2 (ESF) 

 

Výzva č. 57 - navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro 
poskytování péče o děti III 

•      mateřské a základní školy – podle zák. č. 561/2004 Sb., NNO, organizace MČ a MČ 

•      na rozšíření kapacit je možné žádat od 0,5 do 20 mil. Kč  

Lhůta pro podání žádostí: do 15. 3. 2021 

Podporované aktivity - skupina aktivit A: Zařízení péče o děti – dětské skupiny 

Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o 
děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. 

 Účelem podporovaných aktivit je navýšit nedostatečnou kapacitu těchto typů zařízení, 
dosáhnout rovnoměrného pokrytí těchto typů zařízení na území hl. m. Prahy a podpořit 
zaměstnanost rodičů dětí s malými dětmi až do zahájení povinné školní docházky 

 Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření 
nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona 

 V případě stavby nového objektu je podmínkou zřízení dětské skupiny pouze pro děti do 3 let 
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Podporované aktivity - skupina aktivit B: Mateřské školy 

Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání 
dětí zpravidla od 3 let 

 Podporováno je vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách formou přístavby, 
nástavby, stavebních úprav stávajících budov či stavby nových pavilonů 

 Pro tyto účely je možné investice využít také na přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, 
které jsou např. ve vlastnictví školy či města a které nejsou stavebně propojeny se stávající 
budovou mateřské školy (musí mít stejné RED IZO) 

U výše uvedených plánovaných výzev č. 48 a č. 57 bude vyžadován soulad podávané žádosti se 
Strategickým rámcem MAP, je tedy potřeba dohodnout s realizačním týmem MAP jeho aktualizaci. 
Projektové aktivity musí být v jednoznačném souladu s aktivitami a kompetencemi podporovanými 
ve výzvě, a také v souladu s projektovým záměrem uvedeným v investičních prioritách Strategického 
rámce MAP/KAP. 

Výzva č. 58 - rozvoj vzdělávání v Praze II  

•      mateřské a základní školy – podle zák. č. 561/2004 Sb., NNO, organizace MČ a MČ 

•      na aktivity zkvalitňující vzdělávání je možné žádat od 0,6 do 7 mil. Kč  

Lhůta pro podání žádostí: do 18. 1. 2021 

Podporované aktivity: 

 Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s OMJ 

- Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s OMJ 

- Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci 
volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi  

 Posílení inkluze v multikulturní společnosti 

- Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy 

- Rozvoj demokratické kultury ve škole 

 Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji 

MHMP bude zajišťovat pro žadatele semináře týkající se přípravy žádostí o podporu OP PPR. Detaily 
organizace, termíny i registrace bude k dispozici na jejich stránkách v sekci Semináře.  

Podrobné informace ke všem výzvám naleznete zde: 

https://www.penizeproprahu.cz/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/ 

https://www.penizeproprahu.cz/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/
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Erasmus+ 

Projekty spolupráce 

V reakci na pandemii korona viru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu 
navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí navázat v rámci klíčové akce 2 tzv. strategická 
partnerství se zahraničními institucemi, a to ve dvou oblastech: 

 partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání   

 partnerství pro kreativitu.  

Žadatelem o partnerství na připravenost na digitální vzdělávání mohou být instituce z oblasti školního 
vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy či vysokoškolského vzdělávání, partnerství pro kreativitu 
je otevřeno pro žadatele z oblastí mládeže, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. 

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat 
granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další 
organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální 
spolupráce. 

 Mimořádná výzva není určena pro projekty Partnerství škol, týká se pouze projektů Strategických 
partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (více informací o tomto typu projektů níže). 

Délka trvání projektu se může pohybovat od 6 do 24 měsíců.  

Lhůta pro podání žádostí:  

Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času, a to v případě českých žadatelů 
u DZS (Dům zahraniční spolupráce). 

Veškeré informace naleznete zde: 

https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 
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OPERAČNÍ PROGRAM EU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha 
 

Povinná aktivita (pro MŠ i ZŠ): 

Projektový den ve výuce 

Šablona dle výsledků dotazníkového šetření 

Podpora ICT vzdělávání 

Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nákupu tabletů 
či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce. 

Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční prostředky na realizaci 
šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat. 

Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení minimálně 10 
mobilních zařízení. 

Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný 
subjekt. 

Další volitelné aktivity: 

Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva a 
školní kariérový poradce 

Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv a nová šablona 
zahraničních stáží 

Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči 

Lhůta pro podání žádostí:  

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021 

Veškeré informace naleznete zde: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha.htm 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha.htm


 

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Správní obvod Praha 7“,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690, realizuje MČ Praha 7 za podpory Evropské unie. 

 

 

NADACE ČEZ 

 

Oranžové hřiště 

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště 
s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Příjem žádostí:  6. 1. - 31. 12. 2020 

Maximální výše příspěvku: 2 mil. Kč 

Školy mohou získat nadační příspěvek na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, pokud 
se přihlásí do některé ze vzdělávacích aktivit Skupiny ČEZ. 

Veškeré informace naleznete zde: 

http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html 

 

 

O2 CHYTRÁ ŠKOLA 

 

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací 
aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České 
republice. V rámci programu mohou školy žádat o podporu na projekty zaměřené na oblast digitální 
gramotnosti: bezpečí na internetu a mediální gramotnost. Cílovou skupinou plánovaných aktivit a 
osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče. 

Veškeré informace naleznete zde: 

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program 
 

http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html
https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

