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pořadové 

číslo

 

č
ís

lo
 ž

á
d

o
s
ti

organizace
název

projektu

celkový

rozpočet 

projektu v Kč

požadovaná 

částka  v Kč

využití 

fin. prostředků
popis projektu Schválená částka

Odůvodnění 

nepřidělení 

finančních 

prostředků

1. 20.

Vysoká škola kreativní 

komunikace s.r.o. , Na 

Pankráci 420/54  Nové 

Město, 128 00,Praha 2 IČO 

5080967

Festival Čtení ve vlaku 2020

484 000 95 000

odměny 

spisovatelům a 

moderátorovi, 

tištěné materiály pro 

podporu a rozvoj 

čtenářské 

gramotnosti, 

pronájem prostoru

Základním cílem 

festivalu je podpora a 

rozvoj čtenářství, 

čtenářských návyků, 

zvýšení zájmu o 

literaturu a knihy i 

rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků a 

studentů v netradičním 

prostředí.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

2. 23.

GYMNÁZIUM JANA 

PALACHA PRAHA 1, 

s.r.o., Pštrossova 13/203, 

110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, 

Fotografický kurz GJP

93 785 60 000

OON ( 3x vedoucí 

semináře) , 

zapůjčení techniky 

na vybrané lekce,( 

blesky,odrazné 

desky,objektivy, 

pronájem SW na 

editaci fotografií 15 

pc x 799,- Kč

Projekt dává možnost 

rozvoje  kreativity a  

umělecké realizace 

studentů ve volném 

čase ve spojení s 

aktivním životním 

stylem. Osvojení těchto 

velmi žádaných 

dovedností provádí v 

prostředí inspirativní a 

fotogenické Prahy 1, 

čímž k ní současně 

posiluje vztah 

budoucích 

amatérských i 

profesionálních 

fotografů.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

 Návrh výběrové komise na nepřidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného  "Dotačního programu na poskytnutí dotací na podporu využití 

volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020" (rozpočet 1 500 000,- Kč)
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3. 25.

GYMNÁZIUM JANA 

PALACHA PRAHA 1, 

s.r.o., Pštrossova 13/203, 

110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, 

Sportovní kroužek při GJP

81 660 60 000

OON (2x vedoucí 

sportovního 

kroužku), pronájmy, 

služby (sportoviště), 

pronájem bazénu, 

první pomoc, 

záchrana tonoucího 

, ceny, materiálové 

zabezpečení

Projekt je určen pro 

všechny žáky 

gymnázia Jana 

Palacha, kterým by 

chtěli pod odborným 

vedením a zajímavou 

formou nabídnout 

alternativu pro trávení  

volného času. 

Smyslem projektu je v 

návaznosti na 

přírodovědné a 

společenskovědní 

vzdělávání a s využitím 

specifických informací 

o zdraví směřovat 

především hlubšímu 

poznávání rizikového a 

nerizikového chování.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

4. 26.

GYMNÁZIUM JANA 

PALACHA PRAHA 1, 

s.r.o., Pštrossova 13/203, 

110 00, Praha 1, 

IČ:25119702, 

Víkendové volnočasové aktivity 

při GJP

122 000 60 000

OON (2x vedoucí 

sportovního 

kroužku), pronájmy, 

služby (sportoviště), 

pronájem bazénu, 

první pomoc, 

záchrana tonoucího, 

asistent pro 

studenty se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami

Projekt řeší možnosti 

pro vytvoření 

zajímavého a dětmi 

žádaného  sportovního 

programu a 

začleňování dalších 

mladých lidí, které 

takovýto program 

přitáhne- rozšíření řad 

sportující mládeže.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

5. 27.

Post Bellum o.p.s.,  

Štěpánská 704/61, 110 00, 

Praha 1, IČ: 2776693

Setkání s neznámým 

150 961 68 492

městská doprava  

pro Belgické 

účastníky,lektorné 

pro českého lektora, 

zapůjčení 

techniky,honorář pro 

kameramana, 

produkce honorář 

režisér, PR

Základním smyslem 

projektu je uskutečnit 

kulturní výměnu mezi 

belgickými a českými 

studenty, kteří již 

působí v mimoškolních 

divadelních a 

hudebních 

programech. Během 

své návštěvy se 

účastníci seznámí s 

kulturním a sociálním 

zázemí dětí v jiné 

organizaci a zemi.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu
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6. 29.

Ultra ANT spol. s.r.o. , 

Týnská 622/17 170 00,  IČO 

25733711

Dětský boulder cup v 

ULTRAANTU

26 400 23 400

odměna rozhodčí, 

ceny a diplomy pro 

děti, propagační 

letáky, fb, inzerce

Jednodenní soutěž v 

lezení. Malí lezci by v 

příjemné atmosféře 

porovnali své síly mezi 

sebou a zároveň by 

mohly ukázat svým 

rodičům, jak na tom s 

touto dovedností jsou.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

7. 46.

ZŠ Brána jazyků s 

rozšířenou výukou 

matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, 

IČ:60436123

Kytara pro začátečníky

31 000 21 000

plat realizátora, 

materiál struny

Aktivita podporuje  

hudební rozvoj dětí 

mladšího školního 

věku. Děti , pro které je 

složité docházet do 

kroužku mimo školu.  

Navštěvují ho 

začátečníci i pokročilí. 

Do kroužku dochází i 

děti z nehudebních 

rodin, často je to pro 

děti první bližší setkání 

se hrou na hudební 

nástroj. Mezi 

hudebními nástroji je 

kytara jeden z 

nejjednodušších. Je to 

dobrá možnost hrát i 

pro děti, které nejsou 

hudebně nadané a 

přesto se chtějí hudbě 

věnovat.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

8. 48.

ZŠ Brána jazyků s 

rozšířenou výukou 

matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, 

IČ:60436123

Ukulele pro začátečníky

10 000 5 000

plat realizátora Aktivita podporuje  

hudební rozvoj dětí 

mladšího školního 

věku. Děti , pro které je 

složité docházet do 

kroužku mimo školu.  

Navštěvují ho 

začátečníci i pokročilí. 

Do kroužku dochází i 

děti z nehudebních 

rodin, často je to pro 

děti první bližší setkání 

se hrou na hudební 

nástroj.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu
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9. 58.

ZŠ Brána jazyků s 

rozšířenou výukou 

matematiky, Uhelný trh 4, 

110 00, Praha 1, 

IČ:60436123

Co umí hlína

99 000 63 000

osobní náklady- 

lektor, osobní 

náklady-obsluha 

pece, spotřebovaný 

materiál

Práce v keramickém 

kroužku pomáhá 

upevňovat přátelství a 

příbuzenské vztahy ( 

keramické dárky), 

zlepšuje komunikaci 

mezi žáky různých tříd 

a umožňuje přiblížení 

učiteli. Je to možnost 

jak ukázat i dětem, 

které ve škole moc 

neprospívají, že i ony 

mohou být úspěšnými, 

že mohou tvořit krásné 

věci.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

10. 60.

Dismas o.p.s., Navrátilova 

1956/8, Praha 1 ,IČO 

2480816

Volnočasové aktivity pro děti 

mladšího školního věku.

244 800 100 000

Mzda koordinátor 

projektu DPP (6.hod 

měsíčně, celkem 66 

hod á 350,-), mzda 

lektoři 

tělovýchovných 

kroužků ( 40hod. A 

400,-)mzda lektoři 

keramických dílen, 

mzda lektorky 

angličtiny, mzda 

divadelní soubor, 

nájem , služby, 

telefony, internet, 

kancelářské 

potřeby, zřízení 

úchytů na boulder v 

tělocvičně

Cílem projektu je 

podpořit rodiny s dětmi 

z nízkopříjmových 

skupin  a rodin 

ohrožené sociálním 

vyloučením. Chceme 

těmto rodinám 

poskytnout možnost 

plnohodnotného trávení 

volného času 

prostřednictvím 

řízených 

volnočasových aktivit, 

jako jsou tvořivé dílny 

nebo cvičení pro děti.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

11. 66.

ADONAI for people o.p.s., 

Kodicilova 258/6, Malešice, 

108 00, Praha 10 IČO 

2659506

Podzimní filmové workshopy na 

Praze 1

587 300 98 000

profesionální lektoři, 

produkční, 

technická výpomoc, 

pronájmy míst, 

výroba 

propagačních 

materiálů, pronájmy 

míst konání, grafik, 

drobné předměty

Hlavním cílem 

mezinárodního 

workshopu je umožnit 

spolupráci mezi již 

trochu pokročilejšími, 

ale stále začínajícími, 

filmaři z Čech a 

zahraničí. Při 

workshopu mohou 

vzniknout díky 

mezinárodnímu složení 

štábů velmi zajímavé 

filmy, které se budou 

prezentovat na 

Teenfestivalu ale i na 

dalších festivalech

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu
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12. 67.

La škola, z.s., Na Vysoké, 

č.ev. 87, 252 28, Vonoklasy 

IČO 4404386

Animované pásmo Malých 

šansonů (Petit chansons)

244 000 98 000

lektorné, pronájem 

techniky, pronájem 

prostor, studio 

(nahrávání a mix) 

postprodukce, 

grafika

Cílem je vzdělávání v 

hudbě a filmu. Budou 

proto uspořádány 

pravidelné hudební 

hodiny a animační 

workshopy, které díky 

precizně připraveným 

výukovým materiálům 

zprostředkují 

zúčastněným kvalitní  a 

příjemně strávený čas, 

a navíc jedinečný 

zážitek ze zcela 

odlišného přístupu ke 

vzdělávání v hudební a 

výtvarné oblasti.

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

13. 80.

Unius, z.s., Topasová 

882/1, Radotín, 153 00, 

Praha 5 IČO 6130569

Myslíkova- Tvořivé dílničky pro 

děti

75 580 42 980

podpora akce, 

honorář výtvarných 

lektorů, produkce 

organizace, 

koordinace

osobní seznámení se s 

částí kvalitní české 

dětské ilustrátorské 

skupiny, získání 

pozitivního návyku ke 

knihám všeobecně, 

aktivní rozvoj 

kulturního zázemí mezi 

dětmi na Praze 1, 

podpora tvořivosti dětí 

již do raného  věku, 

vedení projektu 

zkušenými lektory

0

projekt 

nesplňuje 

zásady 

vyhlášeného 

dotačního 

programu

2 250 486 794 872 0
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