
 
 

 

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 zástupců zřizovatele 

Termín konání: 15. února 2017 

Téma: Priority ve vzdělávání 

Přítomni  

Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství 

Mgr. Jana Vargová, vedoucí odboru školství 

Ing. Petr Fischer, tajemník MČ Praha 3 

Mgr. Jana Šimánková, odborný garant MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 

Zápis z jednání: 

 J. Šimánková informovala přítomné o realizovaném dotazníkovém šetření, které 

proběhlo v lednu 2017 

  

 Dotazníkového šetření se zúčastnily všechny mateřské a základní školy zřízené 

MČ Praha 3 a ZŠ Zahrada, zřízená HMP 

 

 Na základě zjištěného stavu byly na jednání projednány následující 

skutečnosti: 

 

1. Nová pasportizace škol – v souvislosti s naplněností tříd, kapacitami škol, 

novým systémem financování regionálního školství od 1. 9. 2018 a 

skutečnými potřebami MŠ a ZŠ v návaznosti na zajištění společného 

vzdělávání a další právní předpisy a normy 

Financování: z prostředků projektu MAP rozvoje vzdělávání MČ P 3 

Organizační zajištění, výběr dodavatele apod.: odbor školství ve spolupráci 

s OTSMI 

Termín realizace: v souladu s úkoly z porady vedení  

 

2. Nová pravidla komunikace s pedagogicko psychologickou poradnou 

pro Prahu 3 a Prahu 9 

Schůzku a následnou informovanost směrem k MŠ, ZŠ a vedení radnice 

k dané problematice zajistí odbor školství ve spolupráci s realizačním 

týmem projektu Map rozvoje vzdělávání MČ P 3. 

Termín: březen 2017 



 
 

 

3. Od 1. 9. 2018 na základě příslušné právní normy bude realizován nový 

systém financování regionálního školství. Normativní způsob financování 

(na žáka) bude nahrazen financováním na odučené hodiny a vzdělávací 

proces. 

 

MŠMT i nadále předpokládá (do)financování určité části vzdělávání  

i prostřednictvím různých výzev v rámci operačních programů, v HMP 

zejména prostřednictvím programu Praha pól růstu. 

 

Realizační tým projektu navrhuje, aby zřizovatel vyřešil pozici metodika 

pro evropské dotace systémovým personálním opatřením = nový 

pracovník odboru školství, jehož pracovní náplní bude zajišťování agend 

souvisejících s EU dotacemi, vyhledávání a posuzování dotačních 

příležitostí, spolupráce s MŠ a ZŠ při zpracovávání projektových žádostí 

apod. 

Termín realizace: v jednání 

 

4. Sociální oblast a vzdělávání 

Motivační systém pro pedagogické a ostatní zaměstnance MŠ a ZŠ 

(náborový příspěvek, byty pro pedagogy aj.) 

Návrh motivačního systému pro zřizovatele včetně doložky k pracovní 

smlouvě připraví odbor školství. 

Termín: 30. 5. 2017 

 

Personální požadavky MŠ - hospodářky v MŠ. 

Nebude realizováno. 

 

5. Společné webové stránky pro oblast formálního a neformálního 

vzdělávání (neziskové organizace zajišťující mimoškolní a zájmovou 

činnost) 

Změna stávající struktury stránek www.skolypraha3.cz. 

Návrh nové struktury připraví  realizační a odborný tým projektu MAP 

rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 

Termín. 30. 4. 2017 

 

6. Vybavení a investice v ZČ  MŠ 

Celkem 5 okruhů: 

 

6.1 Školní zahrady, jejich revitalizace, budování výukových koutků  

v zahradách apod. 

 

http://www.skolypraha3.cz/


 
 

 

Zdroje financování: EU dotace, MČ Praha 3, fondy škol 

Spolupráce s vedením radnice a OTSMI 

Realizátor: MŠ a ZŠ Prahy 3 

 

6.2  Odborné učebny, školní dílny, kuchyňky, multifunkční prostory aj. 

 

Zdroje financování: EU dotace, MČ Praha 3, fondy škol 

Spolupráce s vedením radnice a OTSMI 

Realizátor: MŠ a ZŠ Prahy 3 

 

6.3  Školní jídelny 

 

Zdroje financování: EU dotace, MČ Praha 3 

Spolupráce s vedením radnice a OTSMI 

Realizátor: MČ Prahy 3 (v rámci systematických opatření v oblasti 

školního stravování) 

 

6.4  IT vybavení a infrastruktury 

Vybudování společné infrastruktury datového připojení včetně ochrany 

cílů souvisejících s příslušnými právními předpisy a normami (zajištění 

virtuálního i fyzického bezpečí v prostředí škol) a využití digitálních 

zdrojů pro výuku a státní správu  a samosprávu. 

 

Zdroje financování: EU dotace, MČ Praha 3 

Spolupráce s vedením radnice a OTSMI 

Realizátor: v řešení  (v rámci systematických opatření v oblasti zajištění 

bezpečného prostředí pro školy by bylo vhodné, aby tuto oblast 

garantovala MČ Praha 3) 

 

6.5  Bezbariérovost škol 

 

Zdroje financování: EU dotace, MČ Praha 3 

Spolupráce s vedením radnice a OTSMI 

Realizátor: MČ Prahy 3 (v rámci systematických opatření v oblasti 

zajištění společného vzdělávání) 

 

 

Zapsala: Jana Šimánková 


