
 
 

 

Projekt: MAP rozvoje vzdělávání  na území MČ Praha 3 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 

Zápis z jednání užšího pléna pracovní skupiny pro MŠ a ZŠ (společné jednání) 

Termín konání: 16. února 2017 

Téma: Strategický rámec 2023 (SR 2023) 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Program: 

1. Informace o průběhu analytické části projektu a SR 2023 

2. Informace o logu projektu MAP a občasníku InspiroMAP 

3. Ostatní, diskuze 

 

Jednání vedla J. Šimánková: 

- informovala přítomné o výstupech dotazníkového šetření, které proběhlo 

v lednu 2017; dotazníkového šetření se zúčastnily všechny mateřské a základní 

školy zřízené MČ Praha 3 a ZŠ Zahrada, zřízená HMP 

- informovala přítomné o závěrech jednání se zřizovatelem, které proběhlo  

15. 2. 2017 za přítomnosti p. radní J. Sukové, tajemníka MČ P3 p. Fišera a 

vedoucí OŠ J. Vargové 

- předala informace ohledně zpracování SR 2023 

- předala informace o výstupech z Pracovních skupin pro neformální vzdělávání 

a investice 

- předala informace ohledně loga projektu a občasníku InspitroMAP 

 

Z jednání vyplynulo: 

- nutnost nových pasport ke kapacitám MŠ a ZŠ, kde budou zohledněny nové 

požadavky dle příslušných norem aj. (garant M. Hausner) 

- zajistit schůzku s PPP Praha 3 a pokusit se nastavit vzájemně vyhovující komunikaci 

mezi školami a poradnou (garant OŠ) 

- do konce března připomínkovat SR 2023 a připravit a účastnit se zasedání Řídícího 

výboru (garant J. Šimánková) 



 
 

 

- aktualizovat dotazníky pro rodiče, které budou zaslány pracovním skupinám 

k hlubšímu rozpracování (garant členové pracovních skupin) 

- potřeba zajištění logopedické péče  – častý požadavek v dotaznících od škol (v 

jednání se zřizovatelem, priority a cíle v rámci SR 2023) 

- návrh na vytvoření místa metodika v rámci změn a čerpání různých dotací a jeho 

financování MČ (v jednání se zřizovatelem) 

- motivační systém pro nábor nových zaměstnanců ve školství na Praze 3 (v jednání 

se zřizovatelem, priority a cíle SR 2023) 

- neziskové organizace navrhly společný portál pro formální i neformální vzdělávání 

skolypraha3.cz; v těchto souvislostech aktualizovat strukturu stránek skolypraha3.cz, 

případně přejmenovat doménu na vzdelavanipraha3.cz apod. (garant OŠ; projednáno 

se zřizovatelem) 

- investiční priority v MŠ a ZŠ – školní zahrady a jejich doplnění o edukativní prvky; 

odborné učebny, školní dílny, kuchyňky a multifunkční prostory; školní jídelny; IT 

vybavení a infrastruktury; bezbariérovost škol (viz. zápis z jednání se zřizovatelem ze 

dne 15. 2. 2017; SR 2023) 

Zapsala: Jana Vaníčková, Jana Šimánková 

 

 

 

 


