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Informace o průběhu projektu MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3
Návrh Strategického rámce 2023 - obecné informace, východiska
Okruhy investičních priorit v MŠ
Okruhy investičních priorit v ZŠ
Ostatní, diskuze

Jednání vedla J. Šimánková.
Bylo projednáno:
1)
Přítomní byli seznámeni s průběhem analytické části projektu, s výstupy z Pracovních
skupin pro MŠ, ZŠ a neformálního vzdělávání a s návrhy priorit a cílů v souladu
s opatřeními stanovenými MŠMT.
2)
SR 2023 – povinný dokument MAP; musí projednat Řídící výbor projektu;
předpokládaný termín zasedání 29. 3. 2017 od 16.00 hodin v prostorách radnice MČ
Praha 3; struktura v souladu s povinnými postupy projektu, SR 2023 musí obsahovat
kapitoly: Vize; Popis zapojení aktérů; Priority a cíle; Investiční priority.
V současné době kompletizace všech materiálů, návrh zpracovává realizační tým.
Návrh bude rozeslán 15. 3. 2017 všem ředitelům MŠ, ZŠ, všem členům pracovních
skupin, kompetentním zaměstnancům MČ P3 a radním pro oblast investic a školství
k připomínkování.
Dále plánuje realizační tým uskutečnit informační schůzku s radní pro oblast školství
Mgr. J. Sukovou, radním pro oblast investic MgA. I. Holečkem a vedoucím OTSMI Ing.
M. Kadlecem (předpokládaný termín je 14. 3. 2017).

SR 2023 s důrazem na investiční priority – základními východisky byla dotazníková
šetření MŠ a ZŠ (leden – únor 2017) a Plán investičních akcí městské části Praha 3
na období 2017 – 2027.
3)
Okruhy investičních priorit v MŠ:
-

doplnění vybavení, revitalizace zahrad a jejich využití pro vzdělávací
(edukativní) činnosti a aktivity
navýšení kapacit MŠ; navýšení sociálních zařízení v souladu s registrovanými
kapacitami MŠ
vybavení a rekonstrukce školních kuchyní a jídelen
bezbariérovost objektů
vybavení učeben
zabezpečení objektů s ohledem na zajištění bezpečnosti účastníků
předškolního vzdělávání

4)
Okruhy investičních priorit v ZŠ:
-

-

komplexní digitalizace infrastruktur škol (vymezení kompetencí - zřizovatel;
jednotlivé školy; fyzické i virtuální zabezpečení škol; dosah do vzdělávacích
a souvisejících procesů škol – digitální ŽK, třídní knihy a další agenda, využívání
digitálních pomůcek aj.)
odborné učebny, multifunkční prostory (auly, chodby škol aj.)
bezbariérovost objektů
navýšení kapacit ŠD

5)
-

-

posouzení reálnosti cen zejména finančních požadavků týkajících se zahrad
(zajistí OTSMI)
posouzení investičních záměrů a cen u navrhovaných priorit ZŠ Zahrádka
(zajistí J. Šimánková ve spolupráci s OTSMI)
průběžná informovanost a včasné konzultování rozpočtů zamýšlených projektů
ve smyslu finanční spoluúčasti škol před podáním projektové žádosti (zajistí
OŠ; porada ředitelů 23. 3. 2017)
upozornění OTSMI na možnost čerpání fondů škol (rezervních, investičních)
v otázkách IT (vybavení, renovace apod.) – v SR 2023 přesněji vymezit, jestli
se jedná o částečné, nebo komplexní řešení (zajistí realizační tým projektu)
doplnění studie OTSMI k bezbariérovosti – posouzení bezbariérovosti
z pohledu vstupu do budovy a následného řešení v prostorách budovy (plošiny,
vnitřní výtah apod.; garant OTSMI – R.Janečková)

Zapsala: Jana Šimánková

