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Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze 
podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je 
zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti 
rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských 
kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování 
dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet 
demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k 
sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k 
okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Rozšíření vzdělávacích 
programů povede k podpoře společného vzdělávání, zvyšování motivace dětí a žáků ke 
vzdělávání, rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a posilování soudržnosti města.

Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími 
organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
Rozvoj demokratické kultury ve škole
Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

200 milionů Kč

Plánované vyhlášení: 
10.11.2020, ukončení 

příjmu žádostí: 
10.02.2021

Cílem výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu 
cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit 
rovný přístup ke vzdělávání. Žádost o podporu navýšení kapacit mateřských škol musí 
být v souladu se Strategickým rámcem MAP!

Výzva bude vyhlášena pouze v případě navýšení alokace prioritní osy 4 OP PPR.

1. Zařízení péče o děti
- Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních Zařízení péče o děti (dětské skupiny) a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu.
- Účelem podporovaných aktivit je navýšit nedostatečnou kapacitu těchto typů zařízení, dosáhnout rovnoměrného pokrytí těchto typů zařízení na území HMP 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 o 
dětské skupině.
- Pro projekty s celkovými náklady překračujícími 20 mil. Kč dále platí, že musí zřídit zařízení s celodenním provozem a kapacitou minimálně 20 nových míst.
2. Mateřské školy
- Vytvoření nových tříd ve stávajících MŠ s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.
- Podporováno je vytvoření nových tříd 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.

80 milionů Kč

Plánované vyhlášení: 
15.09.2020, ukončení 

příjmu žádostí: 
15.02.2021

Cílem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních 
a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře 
a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k 
potřebám trhu práce. Prostředky z této výzvy je možné využít na financování 
polytechnických nebo venkovních učeben. Žádost o podporu navýšení kapacit 
mateřských škol musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP!

1.  Mateřské školy
- vybavení učeben a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) (včetně venkovních učeben)
- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben) – 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 školky, pořízení nábytku)
- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP).
 2. 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, vybavení dílen a cvičných kuchyněk
- práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence.

80 milionů Kč

Plánované vyhlášení: 
15.09.2020, ukončení 

příjmu žádostí: 
15.01.2021
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