
 
 

 

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 pracovních skupin pro MŠ a ZŠ 

Termín konání: 5. ledna 2017 

Téma: Strategický rámec 2023; analytická část projektu MAP v Praze 3 

Přítomni dle prezenční listiny:  

pracovní skupina pro MŠ: J. Kozohorská, J. Vaníčková, J. Sovová 

pracovní skupina pro ZŠ: N. Hrebíková, I. Meisnerová, P. Ostap 

odborný tým projektu: M. Hausner. J. Šimánková 

hosté: J. Vargová 

omluvena J.Lébrová (pracovní skupina pro MŠ) 

 

Zápis z jednání: 

 jednání krátkými pozdravem zahájila J. Vargová, vedoucí Odboru školství 

 

 J. Šimánková seznámila přítomné s obecnými pravidly a závaznými postupy pro 

zpracování Strategického rámce 2023, včetně termínu jeho odevzdání, který je 

stanoven k datu 31. 3. 2017 

 

 J. Šimánková vysvětlila důležitost (povinná příloha, odkaz) tohoto dokumentu 

v návaznosti na další možnosti čerpání dotací v rámci výzev, vyhlášených HMP 

v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.  

Jedná se o následující dokumenty: 

Výzva č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol 

Výzva č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze 

 

 Dále byly předány následující informace: 

- strategický rámec bude zpracován ve spolupráci s agenturou ERA ČR 

- strategický rámec bude obsahovat 

1. východiska a vizi 

2. celkový seznam priorit; každá priorita bude mít vlastní kartu, která bude 

obsahovat hlavní cíl a podcíle, návaznosti na opatření stanovené MŠMT 

a indikátory 



 
 

 

3. seznam investičních priorit (seznam projektů) podle jednotlivých MŠ  

a ZŠ rozpracovaných dále do položek podle přílohy číslo 1 tohoto zápisu 

4. závěr 

- bude zpracována odborná demografická studie (externí zpracovatel; 

probíhá poptávka služeb) 

- bude zpracována odborná studie proveditelnosti bezbariérovosti v MŠ a ZŠ 

Prahy 3 (externí zpracovatel; probíhá poptávka služeb) 

- analytická část bude vycházet především z dotazníkových šetření MŠMT 

(2015), z Krajského akčního plánu, vlastních doplňkových šetření 

realizovaných v průběhu ledna-února 2017 v MŠ a ZŠ Prahy 3, 

dotazníkového šetření v cílové skupině projektu - zákonní zástupci dětí, ze 

SWOT analýz v oblasti formálního a neformálního vzdělávání, případně 

budou využity výstupy jiných již existujících šetření a analýz 

- v lednu-únoru 2017 budou provedeny řízené rozhovory s vedením MČ 

Praha 3 a s vedoucími vybraných odborů MČ Praha 3 

  

 M. Hausner projednal s přítomnými cíle, termín a společný postup při zadávání  

dotazníkových šetření v síti  MŠ a ZŠ na území MČ Praha 3 

 

 M. Hausner provedl s přítomnými podrobnou korekci navržených otázek, jejich 

upřesnění, doplnění a modifikace pro MŠ a ZŠ 

 

 přítomni se dohodli, že proběhnou dvě dotazníková šetření v termínu od  

6. ledna 2017 do 20. ledna 2017 formou on line 

 

 J. Šimánková bude informovat paní J. Sukovou, radní pro oblast školství,  

o probíhajících šetřeních a dalších aktivitách souvisejících se zpracováním 

Strategického rámce 2023 

 

 v závěru jednání J. Šimánková a M. Hausner poděkovali přítomným za aktivní 

přístup 

 

Přítomni obdrželi následující materiály:  

1. Základní teze strategického rámce (M. Hausner) 

2. Strukturu a návrh Strategického rámce MAP do roku 2023 (MŠMT) 

3. Návrhy otázek dotazníkových šetření (M.Hausner) 

 

Zapsala: Jana Šimánková 


