
 
 

 

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. března 2017 

Téma: Strategický rámec 2023 

Přítomni  

Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství 

Mgr. Jana Vargová, vedoucí odboru školství 

Ing. Martin Kadlec, vedoucí OTSMI MČ Praha 3 

MgA. Ivan Holeček, zástupce starostky, oblast investic 

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

Program: 

1. Informace o průběhu projektu MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 

2. Návrh Strategického rámce 2023 - obecné informace, východiska 

3. Okruhy investičních priorit v MŠ 

4. Okruhy investičních priorit v ZŠ 

5. 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. 

J. Šimánková předala přítomným v tištěné podobě návrh dokumentu SR 2023, 

okomentovala jednotlivé kapitoly a požádala přítomné o vyjádření se nejpozději do 

doby zasedání Řídícího výboru. Základními východisky pro zpracování tohoto 



 
 

 

materiálu byla dotazníková šetření MŠ a ZŠ (leden – únor 2017) a Plán investičních 

akcí městské části Praha 3 na období 2017 – 2027. 

Investiční priority škol byly průběžně projednávány s OTSMI a na jednání Pracovní 

skupiny pro investice. 

Dále informovala, že návrh bude rozeslán všem ředitelům MŠ, ZŠ, všem členům 

pracovních skupin, kompetentním zaměstnancům MČ P3 k připomínkování  

a doplnění. 

 

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) 

Přítomní vzali na vědomí předložený materiál. 

Bylo zdůrazněno, že se jedná o otevřený dokument, který bude průběžně aktualizován 

v návaznosti na potřeby škol a zřizovatele a v návaznosti na vyhlašované výzvy ze 

strany MŠMT a HMP. 

 

Zapsala: Jana Šimánková 


