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___________________________________________________________________

Program: SR MAP Praha 3 – stanovení společného postupu ve věci zřízení
vysokorychlostního připojení pro naplňování kompetencí
Cíl: diskuze nad možnostmi komplexní podpory digitálních služeb pro příspěvkové
organizace (školy) a vazba na Místní akční plán ORP Praha 3 ve vzdělávání
Zápis z jednání:
Na základě analýzy Strategického rámce MAP MČ Praha 3 byla definována potřeba
regionálního projektu pracovně označeného jako „Vybudování sdílené
infrastruktury pro všechny školy ORP Praha 3 včetně vysokorychlostního
připojení a ochrany před virtuálními riziky a včetně poskytování garantovaných
digitálních služeb na dobu 4 let”
Tento záměr je podle účastníků jednání v přímém souladu s projednávanou
problematikou, je zvažována studie proveditelnosti a detailní průzkum možností
připojení příspěvkových organizací jednotným centrálním připojením z několika
důvodů: bezpečnostní, administračně správní, preventivní, ekonomický, vzdělávací.
Ve většině evropských a rozvinutých zemí je trendem regionální vzdělávací síť
spravovaná školskou autoritou buď z úrovně municipálního řízení či kraje nebo
státu. Takto poskytované služby všem školám by předznamenávaly značné zvýšení
edukativních možností jednotlivých subjektů s odpovídající mírou ochrany osobních
údajů, filtrování či ochrany nezletilých před negativními jevy. Společná vzdělávací
politika by v tomto případě znamenala zásadní ekonomické úspory.
Proto je prvotním cílem celé koncepce projednání celé koncepce řízení procesu
připojování škol do jednotného datového centra, které by školám poskytovalo prioritně
služby k patě budovy z hlediska konektivity a souvisejících činností.

Navazujícími kroky jako jsou vzdělávací služby, monitoring, sdílení dat a rozvoj
vzdělávání jako celku.
MČ Praha 3 v současné době řeší výběrové řízení na vysokorychlostní konektivitu,
možnosti využití těchto aktivit prověří Milan Hausner
Možnosti studie proveditelnosti připojení škol (příspěvkových organizací): prověří
Tomáš Hilmar
Možnosti a způsoby realizace z hlediska organizačního prověří M.Papež
Elektronicky schváleno dne 18. 04. 2017

Zapsal: Milan Hausner

Související jednání:
SoftwareOne – P. Biskup, J. Chytil (7. 3. a dále)
Na základě licenční smlouvy s SoftwareOne je připravena analýza využívání
licenčních produktů v rámci předplacených služeb Microsoft včetně různorodých
benefitů. Tato analýza je prováděna každoročně při příležitostí časového výročí.
Jednotlivým základním školám byl zadán licenční dotazník, podle kterého budou
navrženy podpůrné kroky pro oblast rozvoje digitálních kompetencí tak, aby mohly být
naplněny cíle MAP a byly řádně využity benefity licenční smlouvy s Microsoft.
Komplexní data k analýze byla předána SoftwareOne dne 12. 4. 2017.
P.Fišer - 11.4.
Konzultace u tajemníka P. Fišera – v týdnu od 17. 4. bude projednán materiál
k výběrovému řízení na poskytovatele vysokorychlostního internetu tak, aby případně
mohly být tyto materiály k tomuto účelu využity.
P. Herman - Anderson (4.5.2017)
Dne 3.5.2017 byla doručena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
vysokorychlostní internet. Jednání s V. Hermanem k dané problematice ve formě
vlastního zápisu.

