Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 29/13
ze dne 17.9.2009
k návrhu změn v zakládací listině "Nadačního fondu Cesta ke vzdělání"

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
dodatek č. 1 zakládací listiny "Nadačního fondu Cesta ke vzdělání", který je přílohou č. 1
tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Radě HMP
1.
zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.9.2009

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
569
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 29/13 ze dne 17.9.2009

Dodatek č. 1
k ZAKLÁDACÍ LISTINĚ
Nadačního fondu Cesta ke vzdělání
Zřizovatel hlavní město Praha, IČ 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha
1, tímto dodatkem č. 1 mění zakládací listinu Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, IČ
28512715 se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, následujícím způsobem:
Článek 1
Článek 3, odst. 3.1 zakládací listiny Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se nahrazuje
následujícím zněním:
„Nadační fond se zřizuje za účelem poskytování finančních příspěvků prostřednictvím
grantového programu zaměřeného na
a) Podporu vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších
odborných škol a konzervatoří (dále jen pražských škol) na odpovídajících
pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí za účelem studia odborných
předmětů v cizím jazyce.
b) Podporu vícestranné odborné spolupráce mezi pražskými školami a pracovišti
teoretické nebo praktické výuky v zahraničí odpovídajícího zaměření formulované
společnými projekty.
c) Podporu odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol
na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí, včetně
podpory jazykových pobytů.
d) Podporu účasti žáků a studentů pražských škol, včetně jejich pedagogů na
mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a podporu
mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek v Praze, je-li organizátorem pražská
škola.
e) Podporu vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání
žáků a studentů pražských škol se speciálními vzdělávacími potřebami.
f) Podporu předprofesní přípravy žáků a studentů pražských škol.“
Článek 2
Ostatní ustanovení zakládací listiny Nadačního fondu Cesta ke vzdělání zůstávají nedotčeny.

