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1. Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 je zaměřen na vytvoření 
funkčního partnerství pro spolupráci v oblasti předškolního, základního  
a neformálního vzdělávání. Cílený je primárně na území městské části Praha 3. 
Otevřen je však rovněž smysluplnému přenosu dobré praxe, inspirace 
a spolupráce, přesahující hranice městské části Praha 3. Nositelem projektu je 
městská část Praha 3, která je zřizovatelem největšího počtu škol v dotčeném území. 
Úkolem partnerství MAP je zahájit proces akčního plánování rozvoje vzdělávání na 
území městské části Praha 3, do kterého jsou na demokratických základech 
komunitního plánování zapojeni všichni aktéři působící ve vzdělávání na daném 
území. Spolu pak utvářejí výsledný dokument Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání městské části Praha 3. Tento dokument obsahuje vymezení území, popis 
vzdělávací soustavy na tomto území, analýzu stavu a potřeb v oblasti předškolního, 
základního a neformálního vzdělávání. Obsahuje také dosaženou dohodu  
o společných prioritách k řešení, investiční priority a plán neinvestiční aktivity
partnerství k prosazení společných priorit rozvoje vzdělávání. Dokument je ukončen
částí věnovanou realizaci - implementaci Místního akčního plánu. Jde o řízení
a organizační zajištění Místního akčního plánu, jeho aktualizaci, monitorování
a vyhodnocování, popis způsobu zapojení dotčené veřejnosti do místního akčního
plánování a udržitelnosti tohoto procesu. Základní struktura dokumentu je proto
rozdělena na analytickou část, strategickou část, akční plán a implementační část.

Tento výsledný dokument vznikl v rámci operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání jako výstup projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794. Zachycena je v něm finální podoba spolupráce 
partnerství a stav akčního plánování v okamžiku ukončení projektu. Samo partnerství 
i místní akční plánování však pokračují na území městské části Praha 3  
i po ukončení projektu. Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 
tak lze v jistém smyslu považovat stále ještě za živý, aktualizovaný a vyvíjející se 
dokument. 
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2. Manažerský souhrn

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 (dále jen MAP) ve své analytické 
části popisuje a vyhodnocuje stávající stav vzdělávací soustavy na dotčeném území. 
Na základě cílů vytčených existujícími strategickými dokumenty vážícími se k rozvoji 
vzdělávání na národní úrovni, na vyšších územních úrovních i na úrovni menších 
území pak sleduje naplňování těchto cílů především v oblastech, korespondujících  
s povinnými, doporučenými, průřezovými a volitelnými opatřeními, stanovenými 
MŠMT jako legitimní témata k řešení v rámci projektové výzvy č. 702_15_005 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V PRIORITNÍ OSE 3 OP VVV. 
Pracovní skupiny MAP následně provedly SWOT 3 analýzu ke každému z těchto 
témat v daném území. Ve strategické části MAP pak členové partnerství stanovili 
společné priority rozvoje vzdělávání, při jejichž řešení partnerství spolupracuje a 
shodli se zároveň i na investičních prioritách v oblasti vzdělávání. Tato základní 
shoda je zachycena ve Strategickém rámci MAP. Priority Strategického rámce MAP i 
jejich bližší specifické cíle jsou následně realizovány prostřednictvím opatření MAP, 
stanovených v dokumentu Ročního akčního plánu. Zde jsou všechna podniknutá 
opatření blíže specifikována včetně dílčích cílů a jednotlivých aktivit těchto opatření. 
Strategický rámec MAP definující priority rozvoje vzdělávání a investiční priority 
v oblasti vzdělávání v daném území, tvoří spolu s Ročním akčním plánem 
neinvestičních akcí a opatření k naplnění těchto priorit zásadní část finálního 
dokumentu MAP. 

Shrnutí klíčových poznatků vyplývajících z provedené analýzy

Základ analytické části MAP je tvořen metaanalýzou existujících relevantních 
strategických dokumentů v oblasti vzdělávání, vyhodnocením výsledků 
dotazníkového šetření MŠMT (tzv. agregovaný MAP), doplňkových dotazníkových 
šetření realizačního týmu MAP a dalšími dílčími studiemi jako je Studie 
bezbariérovosti škol. 

Významnou součástí je podrobný popis a charakteristika systému školských zařízení 
městské části Praha 3, opírající se o dokument zpracovaný odborem školství ÚMČ 
Praha 3 v červenci 2016. V tomto dokumentu jsou na základě popisu a analýzy stavu 
vzdělávací soustavy na území MČ Praha3  jasně definovány rozvojové priority MČ 
Praha 3 ve vzdělávání.  

Prioritními oblastmi z pohledu MČ jsou: 

1. Rovné příležitosti ke vzdělávání, společné vzdělávání
2. Pedagogové, jejich kvalita, role a prestiž, zaměstnanci škol
3. Zkvalitňování, monitoring a hodnocení předškolního a základního vzdělávání
4. Zdravý životní styl ve školních jídelnách
5. Zájmové a neformální vzdělávání a jeho podpora
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Priority MČ představovaly v rámci tvorby MAP jeden ze vstupů, kterým byly doplněny 
výstupy analýzy výsledků vyhodnocení dotazníku MAP OP VVV tzv. agregovaného 
MAP, realizovaného MŠMT v průběhu roku 2015. Realizační tým provedl následně 
ještě řadu dotazníkových šetření za účelem verifikace zjištěných potřeb v oblasti 
vzdělávání na území MČ Praha 3 a za účelem přesnějšího vymezení společných 
priorit rozvoje vzdělávání vhodných k realizaci formou vzájemné spolupráce 
účastníků MAP. K těmto prioritám následně provedl SWOT analýzu a na jejím 
základě vytvořil dokument Strategického rámce MAP v první verzi. SR byl průběžně 
rozšiřován  
a doplňován podle požadavků jednotlivých škol. 

Účastnící MAP dospěli na základě výstupů analytické části MAP ke shodě na 
společných prioritách rozvoje vzdělávání, kterými jsou: 

1. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
2. Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách
3. Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách a mateřských školách
4. Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti
5. Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti
5. Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání
6. Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností
7. Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Struktura finálního dokumentu MAP 

Základní součásti výsledného dokumentu MAP, tj. Strategický rámec, Roční akční 
plán a Implementace MAP vznikly postupně a jsou složeny z několika samostatných 
dílčích analytických studií a dalších dílčích dokumentů. Pro zachování přehlednosti 
těchto obsáhlých komplexních dokumentů s náročným členěním, vnitřní strukturou 
a grafickou úpravou se Realizační tým rozhodl zachovat původní členění, strukturu  
i číslování těchto dokumentů. Z uvedeného důvodu jsou jednotlivé části popsány 
stručnou charakteristikou a následně provázány s nosným dokumentem 
hypertextově. Jedině tak je možné zachovat přehlednost a časovou souslednost 
celého dokumentu. 
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Základní struktura výsledného dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na území MČ Praha 3 je následující: 

Úvod 

Manažerský souhrn 
Shrnutí analytické části MAP, Struktura MAP, 
Hlavní výstupy, přínosy a závěry projektu 

Analytická část 

Analýza existujících strategických záměrů  
a dokumentů pro oblast vzdělávání na daném 
území 

Systém školských zařízení městské části Praha 3 
– Popis školské soustavy před začátkem projektu

Analýza výstupů agregovaných dat dotazníku 
MAP OP VVV (2015) realizovaného MŠMT 

Verifikační dotazníky ke SWOT analýze priorit 

Demografická studie MČ Praha 3 Dohoda o prioritách 
Popis cílových skupin a jejich zapojení do 
projektu 

Analýza rizik 

SWOT analýza opatření MAP Doplňující analytická šetření – Analýza 
bezbariérovosti MŠ včetně analýzy přístupnosti 

Doplňující analytická šetření – Analýza úrovně 
zabezpečení škol zřizovaných MČ Praha 3 

Doplňující analytická šetření – Analýza 
kybernetické bezpečnosti v prostředí škol 
zřizovaných městskou částí 

Strategická část MAP 

Strategický rámec MAP v aktuálním znění  Strategický rámec ze dne 24. 9. 2018 

Strategický rámec ze dne 29. 3. 2017 

Strategický rámec ze dne 7. 9. 2017 

Strategický rámec ze dne 26. 3. 2018 

Roční akční plán – Neinvestiční část MAP, 
včetně aktualizací 

Roční akční plán ze dne 7. 9. 2017 

Roční akční plán ze dne 24. 9. 2018 

Implementační část – Implementační plán, 
komunikační strategie, Smlouva o spolupráci 
v rámci projektu 

Implementační plán projektu, obsahující 
Organizační strukturu projektu, Komunikační 
pravidla 

Harmonogram plnění implementačního plánu 
MAP 

Principy MAP 

Komunikační strategie projektu MAP MČ  
Praha 3 

Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci 
projektu 

Implementační dokumenty 

Statut Řídícího výboru MAP Jednací řád Řídícího výboru MAP 
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Seznam aktérů MAP při zahájení projektu Seznam aktérů MAP při ukončení projektu 

Závěrečná sebehodnotící zpráva 

Hlavní výstupy, závěry a přínosy projektu MAP MČ Praha 3 

Vzhledem k rozsahu projektu a jeho výstupům jsou jednotlivé aktivity a výstupy 
shrnuty v jednotlivých slidech po prioritách. Prezentace obsahuje také úkoly, které 
přesahují rámec MAP, které přetvrvávají.  
Uvedené obrázky dobře dokumentují závěrečnou evaluační zprávu, která popisuje 
průběh projektu. Z tohoto důvodu je uvedena v této části tohoto souhrnného 
materiálu. 

Závěrečná sebehodnotící zpráva projektu MAP MČ Praha 3 

Hodnotí průběh projektu, naplňování jednotlivých priorit včetně některých kritických 
míst v projektu.  

1. Zásadním krokem z hlediska významu Strategického rámce byl přenos jeho
obsahu do dotačních programů městské části pro neziskové organizace a posílení
provázání obou forem vzdělávání v regionu.

2. Byly vytvořeny logické rámce pro 9 projektů v rámci OP PPR v návaznosti na
analýzu situace na školách. Podle logických rámců byly zpracovány či upraveny
definice Strategického rámce v přílohách.

3. Byla zavedena podpůrná opatření pro lepší začleňování žáků se sociálním
znevýhodněním a zahájen proces vytváření „dobré adresy“ (spádové oblasti,
marketing, společenské akce a pod).

4. Všechny školy prošly analýzou rizik a školy základní prošly hodnocením
elektronické bezpečnosti v rámci projektu e-safety Label.

5. U většiny pedagogických pracovníků byl sestaven Kompetenční modul učitele pro
digitální gramotnost.

6. Byly zmapovány školy z hlediska přístupnosti (bezbariérovosti).
7. Byl dokončen primární výzkum – benchlearning pro matematiku a přírodovědné 

obory prostřednictvím validních otázek TIMMS a ČŠI.
8. Byl zaveden cloudový systém řízení škol s jasným přesahem do běžné denní

činnosti škol a neziskových organizací.
9. Realizovaly se programy podpory polytechnické výchovy směrem k

polytechnickým hnízdům a výuce na odborných pracovištích.
10. Bylo sdíleno a dále se sdílí příspěvky dobré praxe ze škol i neziskových

organizací na profesních webech projektu (1700). Toto sdílení probíhalo nejen
elektronicky, ale i formou osobních setkávání při různých příležitostech.

11.  Proběhly efektivní semináře a workshopy pro školní leadery zaměřené na
teoretické, ale i praktické otázky digitálních technologií včetně GDPR a veřejných
zakázek.

12. Byl realizován elearningový kurz k projektovému řízení metodikou Prince 2.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3      


Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP    


       


Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3    


(zkrácený název projektu MAP)    


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794   


    


Doba trvání projektu: 24 měsíců    


Závěrečná sebehodnotící zpráva k projektu MAP je předkládána za období od 1. 11. 2016 


do 31. 10. 2018. Jedná se o hodnocení průběhu realizace projektu dle Metodiky MŠMT pro 


vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV, verze 2.0. Cílem této zprávy je celkové zhodnocení 


realizace projektu po stránce procesní i věcné. Konkrétně bude zhodnoceno řízení 


projektu, dosažení stanovených cílů a návrhy opatření ke zlepšení.    


    


Autoři: Ing. Milan Hausner,  Bc. Iva Satrapová, Mgr. Petr Anděl, Ph.D, s přispěním dalších 


členů Realizačního týmu a členů pracovních skupin   


    


    


Ing. Milan Hausner     


Předseda Řídicího výboru MAP Praha 3    


    


VZNIK PROJEKTU A JEHO VÝVOJ     


Co bylo hlavním impulsem k našemu zapojení do projektu MAP?    


Hlavním impulsem městské části Praha 3, která je nositelem projektu, pro zapojení území 


do MAP bylo zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách vzhledem  


k propojení škol na území Prahy 3, podpora jejich spolupráce s jinými subjekty   


a organizacemi na území zabývající se vzděláváním dětí do 15 let. Významným faktorem 


bylo také zpracování Strategického rámce, který slouží jako podklad pro čerpání finančních 


prostředků pro stanovené priority. Zapojení do MAP bylo také doporučeno pro zachování 


možnosti čerpání dotačních prostředků v různých výzvách OP PPR. V zájmu nositele 


projektu bylo také důležité nastavení partnerství a zajištění dalšího profesního rozvoje pro 


pedagogické pracovníky, vedoucí pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky  


a ostatní zájemce o potřebné vzdělávací akce, které vedou ke zvýšení kvality vzdělávání.  


Neméně podstatným důvodem byl rozvoj soft skills u vedoucích leaderů škol a také zvýšení 


možnosti sdílení příkladů dobré praxe v ORP včetně strategických přístupů k řešení 


některých okruhů problémů.   
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Jaká byla naše původní představa o budování partnerství a jak se vyvinula v průběhu 


realizace?    


 


Realizační tým byl složen ze zkušených pracovníků s dlouholetou pedagogickou i řídící 


praxí. Odbor školství tradičně úzce spolupracuje také s NNO, protože jeho oddělení dotací 


je přímým spojovacím článkem s těmito organizacemi. Budování  partnerství bylo proto, na 


základě zkušenosti odboru školství se spoluprací různých subjektů, již od počátku 


nastaveno a vnímáno s velkým optimismem.    


Za projekt MAP se postavilo vedení městské části Praha 3 pod vedením radní pro školství. 


Do projektu se díky tomu zapojily všechny školy (ZŠ 10  a MŠ 13) a připojily se také 


neziskové organizace a další subjekty. Podmínku zapojení min. 70 % škol z ORP se 


podařilo naplnit stoprocentně. Jako hlavní platforma a nástroj komunikace byly ustanoveny 


pracovní skupiny, do kterých se zapojili zástupci odborné veřejnosti ze škol  a neziskových 


organizací, které se chtěly aktivně podílet na formování místního akčního plánu.  


Z organizačních důvodů byla zvolena formální struktura pracovních skupin.    


Nejdůležitější vzniklou platformou je Řídicí výbor (dále také i ŘV), jehož členové po celou 


dobu projektu aktivně dohlíželi na plnění a řízení projektu. Seznam členů ŘV a členů za 


jednotlivé pracovní skupiny je zveřejněn na webových stránkách projektu1. Ostatní aktéři, 


kteří nebyli přímo součástí organizační struktury MAP na Praze 3, se mohli podílet na 


projektu účastí na vzdělávacích akcích pořádaných Realizačním týmem či kdykoli formou 


osobních setkání.    


Pro posílení odborné činnosti byly pracovní skupiny postupně krátkodobě doplňovány  


o další členy – experty, kteří se podíleli na plnění dílčích úkolů a tvořili základní dokumenty, 


teze a strategie pro činnost pracovních skupin. Tímto způsobem mohli zapojení předávat 


své zkušenosti, myšlenky a dovednosti dál. Velmi důležité bylo zejména osobní setkávání 


a navazování profesně-partnerských vztahů. Významným prvkem sdílení příkladů dobré 


praxe a budování znalostní databáze se staly webové nástroje -  www.skolypraha3.cz   


a  volnycas.praha3.cz. Tyto nástroje se ukázaly jako velmi účinné, včetně profilu projektu 


na sociálních sítích.   


V průběhu projektu se ukázaly některé výhody a některé slabiny zvoleného řešení, ke 


kterým se vrátíme v další části této evaluační zprávy.    


     


USPOŘÁDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V PROJEKTU, JEHO VEDENÍ A KLÍČOVÍ AKTÉŘI     


Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP?    


    


Nejvyšším orgánem projektu MAP v ORP Praha 3 je Řídící výbor MAP v čele s předsedou. 


Hlavními kritérii pro výběr účastníků projektu byla jejich kvalifikovanost, motivovanost  


a ochota zapojit se do projektu a posunout tak kvalitu vzdělávání na Praze 3. Výběr 


spolupracujících aktérů ve vzdělávání se osvědčil a partnerství za dvouleté působení 


projektu nijak neztratilo na efektivní spolupráci. Při zapojování partnerů byl vždy zachován 


                                            
1 http://www.praha3.cz/samosprava/map-na-praze-3/ridici-vybor   



http://www.praha3.cz/samosprava/map-na-praze-3/ridici-vybor

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/
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princip nediskriminace. Průběžně byli vyzýváni k zapojení do pracovních skupin další noví 


členové, pracovní skupiny byly rozšiřovány zejména s ohledem na expertní posouzení 


různorodých otázek. V souvislosti s odchodem Mgr. Jany Šimánkové došlo od 1. 7. 2017 


ke změnám ve složení Řídícího výboru. Na základě tohoto kroku došlo k následným 


změnám i v Realizačním týmu.     


      


Kritéria pro výběr členů ŘV byla striktně stanovena pravidly projektu, nositel projektu 


dodržel reprezentativnost složení členů ŘV a Realizační tým po celou dobu projektu 


neshledal nedostatek ve výběru zapojených osob. ŘV byl vždy usnášeníschopný. Toto 


uspořádání se ukázalo být plně funkční.   


Výběr ostatních osob v rámci pracovních skupin či odborného týmu byl z hlediska 


profesního a lidského přístupu také velmi kvalitní. Realizační tým využívá osobní setkání  


s jednotlivými aktéry, vzhledem k velikosti řešeného území jsou však nejefektivnější 


individuální setkávání s členy pracovních skupin a experty.    


Vzhledem k menšímu teritoriálnímu charakteru MČ nebyl problém přenést základní vize 


projektu k jednotlivým subjektům, podepsat Smlouvu o partnerství a spolupráci a zahájit 


činnosti související s odbornou stránkou projektu. Řídící výbor byl ustaven na svém prvním 


jednání dne 14. 12. 2016. Prvotní oslovení všech zájmových skupin proběhlo během 


přípravného období od října 2016. Na základě nominací jednotlivých organizací  a dalších 


partnerů byl ustanoven Řídící výbor a na jeho jednání dne  14. 12. 2016 byly schváleny 


základní dokumenty – Jednací řád a Statut.   


    


Složení Řídicího výboru MAP    


Přehled členů Řídícího výboru je uveden v příloze č. 1 této evaluační zprávy   


   


     


Organizační strukturu partnerství projektu dále tvoří Realizační tým projektu, který by 


rozdělen na administrativní a odborný. Administrativní tým byl tvořen hlavní manažerkou 


projektu a dále finanční a personální podporou, odborný tým projektu byl zastoupen 


odbornými garanty, experty projektu, externími poradci, lektory a pracovními skupinami. 


Poslední nedílnou součástí organizační struktury je partnerství těch, kteří nejsou 


zastoupeni v již zmíněných platformách (tzn. rodičů, dětí a žáků, ostatní veřejnosti).  


Administrativní tým se scházel pravidelně i podle potřeby a řešil  operativní úkoly, a to 


zejména formální náležitosti projektu a z toho odvozené problémy spojené s výkaznictvím. 


Na jednání administrativního týmu byli zváni dle zaměření jednání a dle potřebnosti také 


členové odborného týmu. Setkání byla účelná, ale mnohdy komplikovaná, protože některé 


požadavky na výkaznictví se měnily v průběhu projektu, byly komplikované či hůře 


srozumitelné  a nebylo vždy zcela zřejmé, jak některé okolnosti řešit. Proto jsme často 


kontaktovali a konzultovali ŘO, jehož pracovníkům, zejména paní Janě Vognerové, 


děkujeme za vstřícnost a trpělivost.   


Změn v organizační struktuře bylo po dobu realizace projektu pět, a to ve čtyřech 


termínech. Odborní pracovníci vykonávali svou činnost na základě dohod o provedení 


práce.    


   


Složení Realizačního týmu MAP je uvedeno v příloze číslo 2 této evaluační zprávy  


Pracovní skupiny byly sestaveny na prvním jednání ŘV 14. 12. 2016. Pracovní skupiny 


MAP byly nastaveny podle profesního členění, což přineslo své klady a zápory. Pracovní 
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skupiny fungovaly po celou dobu projektu. Konkrétně se jednalo o čtyři pracovní skupiny 


(dále také i PS):    


• Pracovní skupina pro základní školy měla za úkol zajistit priority pro kvalitní 


vzdělávání v základních školách a také spolupráci s pracovní skupinou pro 


investice   


    


• Pracovní skupina pro mateřské školy zodpovídala za plnění priorit  


v mateřských školách   


• Pracovní skupina pro neformální vzdělávání a další vzdělávací organizace 


se zaměřila na vznik partnerství této skupiny vzdělávání v návaznosti na MŠ a 


ZŠ    


• Pracovní skupina pro investice navazovala na spolupráci v rámci svých 


specializovaných pozic a podílela se především na přípravě strategického rámce 


a koncepčně připravovala návrhy investičních akcí včetně jejich prováděcích 


návrhů    


    


Pracovní skupiny se aktivně podílely na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářely 


prostor pro spolupráci a partnerství v jednotlivých oblastech své působnosti. Členové 


pracovních skupin byli aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu. Každá 


pracovní skupina měla své zástupce v Řídícím výboru MAP. Úkolem pracovních skupin 


byla tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický 


rámec MAP a spolupráce s Realizačním týmem, realizace těchto priorit a jejich 


vyhodnocení. Výstupem veškerých aktivit je obsáhlý Roční akční plán s přesahem do 


následujícího období, kde jsou všechny aktivity, indikátory a další parametry nastaveny pro 


podrobnější analýzu.    


Při stanovení SWOT-3 analýz a návrhů priorit a cílů a projednání spolupráce se pracovní 


skupiny scházely podle cílových skupin, protože takto vytvořené pracovní skupiny byly 


vhodné pro sběr komplexních informací a pro vybudování spolupráce napříč různými 


organizacemi. Pro tyto účely bylo vhodné mít pracovní skupiny členěné v této struktuře.   


V otázkách partnerství a rozvoje spolupráce škol a neformálního sektoru se zcela 


nenaplnila očekávání o spolupráci těchto partnerů v projektu.  Zde by bývalo lepší, kdyby 


pracovní skupiny byly členěny podle priorit, nikoli jako profesní seskupení. Na několika 


konferencích se ukázalo, že tato spolupráce možná je, ale pro její smysluplný rozvoj je 


nutno tvořit takovou míru spolupráce dlouhodobě. Právě zde zůstává otevřená oblast pro 


rozvoj projektu v dalším období, pokud bude projekt v rámci ORP Praha 3 pokračovat.  


Vzhledem k tomu, že do činnosti pracovních skupin vstupovali další členové – experti, 


zpracovatelé dalších dílčích úkolů, jsou výstupy všech pracovních skupin v oblasti 


strategických priorit a jejich naplňování je dobrým vodítkem pro zpracování strategických  


dokumentů.    


Výstupem činností pracovních skupin je také celá řada analytických materiálů celoplošné 


povahy (Akční plán rizik, bezbariérovost, E-safety Label, Erasmus+ apod., demografická 


studie).    


Činnost pracovních skupin hodnotíme jako velmi efektivní s výhradou k hledání nových 


forem rozvoje  v oblasti partnerství různých subjektů jiných profesních skupin.   


   







  


 5 


Zapojení ostatních článků odborného týmu bylo průběžné na základě potřeb Realizačního 


týmu a v přímé návaznosti na stanovené priority a Roční akční plán. Rozhodující slovo zde 


měli dva experti projektu – první pro oblast priorit a jejich realizaci přímo v terénu škol  


a druhý více zaměřený na teoretické otázky spojené s realizací vzdělávací politiky jako 


celku. Experti projektu se aktivně účastnili na realizaci projektu ve všech jeho fázích, 


formou odborných konzultací spolupracovali s ostatními členy Realizačního týmu, podíleli 


se na realizaci workshopů, kulatých stolů a seminářů, pomáhali připravovat podkladové 


materiály, seznamovali cílové skupiny s problematikou  školství a oblastí vzdělávací 


politiky, zajišťovali informace v dané oblasti, spolupracovali na tvorbě výsledků a výstupů 


projektu a v neposlední řadě oponovali strategii z odborné stránky.    


    


Dále dohlíželi na odborný obsah a přípravu MAP, zapojovali dotčenou veřejnost, dohlíželi 


na vznik partnerství, zodpovídali za vznik partnerství, zodpovídali za naplňování všech 


povinných, doporučených a volitelných opatření.    


Ostatní odborníci (lektoři, externí poradce) byli zapojeni v průběhu projektu dle aktuálních 


potřeb Realizačního týmu, ať už se jednalo o aktivitu budování znalostních kapacit (lektoři) 


či metodickou pomoc při zpracování strategických dokumentů (externí poradce).     


    


Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální? Jaké 


bylo odborné zajištění diskuzních platforem a jak byli vybráni odborníci?   


    


Nastavení Realizačního týmu z hlediska kompetencí a odpovědnosti bylo v zásadě 


optimální. Tým zahrnoval členy se zkušenostmi v oblasti školství, řízení projektu  


a plánování. Realizační tým byl kompetentní k realizaci projektu MAP. Realizační tým byl 


složen z odborné a administrativní sekce. V rámci odborné části týmu projektu se scházely 


4 pracovní skupiny (PS pro základní vzdělávání, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro 


neformální vzdělávání a PS pro investice. Dohled nad fungováním měla manažerka 


projektu. Za řádný průběh ŘV zodpovídal předseda Řídícího výboru, odpovědnost za 


podklady pro jednání a zpracování výstupů měla manažerka projektu. Kompetence 


jednotlivých aktérů bylo zřejmé, dostatečně komunikované a jednotliví členové rozuměli 


svým kompetencím. Celý Realizační tým úzce spolupracoval, společně připravoval 


podklady, které byly předkládány k projednání. Harmonogram projektu byl v kompetenci 


hlavní manažerky a dodržování bylo projednáváno při setkání RT.     


Diskuzní platformy byly vedeny především členy Realizačního týmu na základě jejich 


zkušeností. Toto uspořádání bylo vyhovující a logické. Na setkání ŘV byly diskuze dále 


řízeny dle odbornosti za pomoci Experta MAP, který byl zároveň i předsedou Řídícího 


výboru. Jednání pracovních skupin řídili vedoucí pracovních skupin.    


Jaké byly rezervy v oblasti personálních kapacit projektu (zlepšení, opatření)?    


    


Realizační tým po dobu realizace projektu spatřoval problémy v oblasti transferu 


zkušeností mezi neformálním a formálním vzděláváním. Jednotlivé konference zaměřené 


na prolínání těchto aktivit  spolupráce sice splnily očekávaný účel, ale pro dlouhodobější 


přesah a nová stálá partnerství by bývalo vhodnější postavit pracovní skupiny podle priorit, 
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nikoli profesně. Z tohoto hlediska vidíme pro MAP II velkou perspektivu posílení právě 


těchto vazeb.    


V oblasti naplňování ostatních priorit a úkolů jsme díky erudici všech zúčastněných žádný 


další problém nespatřovali. Vzhledem k tomu, že vedení diskuzních platforem bylo 


zajištěno členy RT, nevyskytly se problémy se zajištěním odborníků, které by musel 


projektový tým řešit.    


      
   
Aktivity projektu     


Jakým způsobem probíhalo setkávání „členů“ MAP?    


    


Řídící výbor MAP se poprvé sešel na svém ustavujícím jednání dne 14.12 2016. Dále se 


scházel dle Jednacího řádu minimálně dvakrát ročně. Všichni členové ŘV obdrželi 


emailovou pozvánku s dostatečným předstihem, informace o setkání bylo zveřejněno také 


na webových stránkách projektu. Členové ŘV obdrželi také před jednáním program 


zasedání včetně pracovních materiálů, případně byly materiály zveřejněny a bylo zahájeno 


připomínkové řízení. Podklady byly většinou v elektronické podobě předány předem, na 


vyžádání pak také tištěné. Součástí jednání v roce 2018 bylo poučení  o GDPR, právech  


a povinnostech podpořených osob. Program probíhal podle pozvánky, jeho průběh je 


dokladován jednak na webu www.praha3.cz, tak i na projektových webech projektu MAP. 


Závěrečná část jednání byla vždy otevřená k diskuzi.  O průběhu jednání jsou pořízeny 


zápisy.   


    


Projektový tým se zpravidla scházel nejméně jednou týdně. Rozšířený projektový tým  


s garantem projektu a experty se scházel zpravidla jednou za měsíc. Dále probíhala 


pracovní jednání nepravidelně dle potřeby i s ostatními partnery. Z jednání rozšířeného 


projektového týmu byly pořízeny zápisy z jednání, které měla v kompetenci manažerka 


projektu.     


    


Setkávání pracovních skupin probíhalo vzhledem ke dvouletému trvání projektu  


v takových časových intervalech dle harmonogramu projektu, aby se naplnily cíle  


a realizace projektu. Členové pracovních skupin včetně vedoucích pracovních skupin byli 


k dispozici Realizačnímu týmu kdykoli dle potřeby, ať už na individuálních schůzkách, 


telefonicky či formou elektronické komunikace. Činnost pracovních skupin je doložena 


webovou dokumentací. Zápisy ze setkání pracovních skupin jsou součástí zpráv  


o realizaci, proto je zde neuvádíme.    


   


Jako nejaktivnější se ukázala pracovní skupina pro neformální vzdělávání, pracovní 


skupina pro investice se scházela zejména v době tvorby projektové dokumentace  


a podávání projektů OP VVV.   


   


Na rozdíl od předpokladů se ukázalo, že více efektivní cestou než řízení celého procesu 


prostřednictvím koordinátorů pracovních skupin, bylo využití rozšířených pracovních 


skupin o další nestálé členy. Jejich aktivní přístup vedl k celé řadě unikátních výstupů, které 


mají strategický význam pro potřeby MČ Praha 3.   



http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/
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Budování znalostních kapacit   


   


a) Zásadním  nástrojem pro komunikaci všech složek se stal uzavřený online cloudový 


systém MS Office 365, který zásadním způsobem změnil systém řízení škol, protože 


dal školám účinný nástroj včetně marketingových PR nástrojů. Systém se dále rozvíjí.   


b) Součástí podpory projektu byl i systém podpory prostřednictvím dvou portálů – 


www.skolypraha3.cz a volnycas.praha3.cz jako nástrojů sdílení příkladů dobré praxe.    


   


K dnešnímu dni je na obou webových aplikacích kolem 1700 příspěvků většinou ze 


školské praxe. Expert strategického plánování M. Hausner zajišťoval i základní editaci 


webu. Do tohoto nástroje měli přístup všichni aktéři, a přinesl nejen zajímavý  


a podnětný obsah, ale především dal všem aktérům možnost rozvinout svou digitální 


gramotnost nejen v oblasti čistě počítačové, ale především digitální etiky.    


c) Ke všem prioritám (8) byly uspořádány workshopy a panelové diskuze, semináře  


a konference. Jejich přehled tvoří závěrečná prezentace – příloha č. 3.  


d) Byl sestaven Plán profesního vzdělávání s přesahem do roku 2019, který je pečlivě 


naplňován. Je součástí zprávy o realizaci.  


V rámci budování znalostních kapacit jsme dle našeho vnímání byli velmi úspěšní. Podařilo 


se nám také vytvořit následující dokumenty:   


e) Demografická studie vývoje populace dětí a žáků  


f) Analýza rizik při předcházení kriminalitě u základních i mateřských škol  


g) Popis školských objektů z hlediska přístupnosti handicapovaným občanům  


h) Benchlearning pro přírodovědné a matematické obory (TIMMS, ČŠI)  


i) Komplexní analýza e-Safety Label na základních školách  


j) Kompetenční model učitele na všech základních školách pro oblast digitální 


gramotnosti  


k) Opatření v oblasti začleňování žáků ze sociálně méně podnětného prostředí  


l) Komunikační strategie projektu a nástroje pro přenos informací  


m) Plán profesního vzdělávání vedoucích pracovníků škol  


n) V součinnosti s odborem sociálních věcí byla vytvořena mapa přístupnosti školských 


objektů  


o) Analýza nutných změn v práci pedagogicko-psychologické poradny  


V příloze číslo 3 je pak zachycen průběh celého projektu včetně počtu podpořených 


osob a počtu organizovaných akcí.   


Co se nám osvědčilo, co nefungovalo?   


Využití online prostředí pro všechny aktéry při dodržení zásad GDPR přispělo významně  


k rozšíření digitální gramotnosti a mediální přípravě všech aktérů (stejně tak různorodé 


formy školení, konference, panelové diskuze apod.). Vlastní činnost pracovních skupin v 


rámci jejich určení fungovala také v zásadě bez větších problémů.    


Pracovní skupiny naplňovaly svou činnost beze zbytku s cílem rozvoje příslušných priorit. 


Už méně se dařilo provázat činnost pracovních skupin mezi sebou navzájem, a to zejména 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/
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se skupinou neformálního vzdělávání. Konference a setkání v omezeném časovém 


formátu nedávaly dostatek příležitostí pro vzájemné osobní seznámení, možnost širšího 


vhledu do problematiky partnera. Tento přesah do činnosti ostatních pracovních skupin se 


podařilo naplnit jen zčásti.       


Nejvíce přínosná byla osobní setkání, ať už v rámci setkání pracovních skupin, ŘV či při 


dalších společných akcích, dále pak výjezdní seminář pro školní leadery i důsledná diskuze 


nad problematikou GDPR. V případě přenosu informací pro všechny aktéry jsme efektivně 


využívali webové stránky projektu a dále cloudová úložiště. Jako velmi efektivní se ukázaly 


také formulářové online nástroje pro sběr různorodých dotazníků, anket a průzkumů. 


Součástí propagace byl i facebookový profil.      


Zásadním krokem z hlediska významu Strategického rámce byl přenos jeho obsahu 


do dotačních programů městské části pro neziskové organizace a posílení provázání 


obou forem vzdělávání v regionu.   


Dalším neopominutelným přínosem byl kulatý stůl k problematice sociálně 


znevýhodněných dětí, který nastínil závažnou problematiku začleňování žáků s tímto 


handicapem. Byla přijata celá řada opatření k zlepšení stávající situace.   


    


Celkově bylo podpořeno kolem 1000 osob, z nichž mnohé opakovaně pro více priorit..  


V přiloženém schématu jsou zachyceny podpořené osoby podle jednotlivých priorit. Žádná 


akce nebyla zrušena, všechny prošly dvojí evaluací, hodnocením účastníků a následnou 


evaluací po třech měsících projektu. Mnohé studie (bezbariérovost, demografická křivka, 


e-safety Label, testování, analýza rizik a analýza bezbariérovosti) mají přesah ke všem 


zaměstnancům podpořených organizací.   


   


Jediným výstupem, který se nepovedlo v plné míře zajistit, byla metodika spolupráce  


s pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 3. Materiál pro projednání byl sice 


připraven, ale vzhledem k personálním změnám v PPP bude projednán v následujícím 


období po jmenování nového ředitele této instituce.   


    


Co jsme podnikli pro zlepšení?    


    


Hlavním komunikačním kanálem byly webové aplikace, nástroje pro sociální průzkumy   


a také webová aplikace nabízející všem organizacím neformálního vzdělávání 


a koneckonců i školám vyhledávací nástroj pro mimoškolní činnost žáků.    


Nástroje online podpory fungovaly nepřetržitě a byly pravidelně editovány. Počet příspěvků 


(1700) vysoce přesahuje hranice podobných projektů.     


V případě realizace MAP II dojde po zkušenostech s MAP I k jinému principu tvorby 


pracovních skupin tak, aby byla jejich činnost přesně nastavena na priority jako takové.  


Z uvedeného hlediska je právě nejdůležitějším krokem vyšší propojení činnosti organizací 


formálního a neformálního vzdělávání, i když principy komunitního plánování jsou 


respektovány.     


Konference pro rodiče a jednotlivé akce byly také dány zájmem jednotlivých partnerů. 


Veletrhy, které MAP spolupořádal, Prázdniny na Trojce a Volný čas na Trojce se setkávaly 


s poměrně velkým ohlasem.      


    



http://www.map.ricany.cz/

http://www.map.ricany.cz/

http://www.map.ricany.cz/
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Přestože účast na jednotlivých seminářích a aktivitách byla poměrně vysoká, domníváme 


se, že posilování přístupu pedagogických pracovníků k různým formám vzdělávání, je stále 


otázkou hledání forem zvyšování motivace. V době, kdy je nedostatek učitelů   


a různorodých akcí hodně při nutnosti zajišťovat provoz škol, je uvolňování zaměstnanců 


škol poměrně velkým problémem. Za úkol pro další období zůstává tedy i forma hledání 


vhodné školící formy. Využití e-learningových forem je občas kontraproduktivní.    


    


           


Co se nám v projektu podařilo vytvořit, jaké aktivity byly nejpřínosnější?    


    


1. Zásadním krokem z hlediska významu Strategického rámce byl přenos jeho obsahu do 


dotačních programů městské části pro neziskové organizace a posílení provázání obou 


forem vzdělávání v regionu.   


2. Byly vytvořeny logické rámce pro 9 projektů v rámci OP PPR v návaznosti na analýzu 


situace na školách. Podle logických rámců byly zpracovány či upraveny definice 


Strategického rámce v přílohách.    


3. Byla zavedena podpůrná opatření pro lepší začleňování žáků se sociálním 


znevýhodněním a zahájen proces vytváření „dobré adresy“ (spádové oblasti, 


marketing, společenské akce a pod).   


4. Všechny školy prošly analýzou rizik a školy základní prošly hodnocením elektronické 


bezpečnosti v rámci projektu e-safety Label.   


5. U většiny pedagogických pracovníků byl sestaven Kompetenční modul učitele pro 


digitální gramotnost.   


6. Byly zmapovány školy z hlediska přístupnosti (bezbariérovosti).   


7. Byl dokončen primární výzkum – benchlearning pro matematiku a přírodovědné obory 


prostřednictvím validních otázek TIMMS a ČŠI.   


8. Byl zaveden cloudový systém řízení škol s jasným přesahem do běžné denní činnosti 


škol a neziskových organizací.   


9. Realizovaly se programy podpory polytechnické výchovy směrem k polytechnickým 


hnízdům a výuce na odborných pracovištích.   


10. Bylo sdíleno a dále se sdílí příspěvky dobré praxe ze škol i neziskových organizací na 


profesních webech projektu (1700). Toto sdílení probíhalo nejen elektronicky, ale   


i formou osobních setkávání při různých příležitostech.    


11. Proběhly efektivní semináře a workshopy pro školní leadery zaměřené na teoretické, 


ale i praktické otázky digitálních technologií včetně GDPR.   


12. Částečně se podařilo vytvořit nová strategická partnerství mezi školami. Pro oblast 


propojení neformálního a formálního vzdělávání zůstává otázka vzájemného poznávání 


stále otevřená.   


13. Byly prezentovány interaktivní výukové objekty na přehlídkách učitelské tvořivosti 


DOMINO.   


   


VÝSTUPY, OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY, UDRŽITELNOST    


Všechny klíčové povinné výstupy projektu byly naplněny, dílčí výstupy a plnění dílčích 


indikátorů  byly vyhodnoceny a podrobně uvedeny též v rámci hodnocení Ročního akčního 


plánu. Projektové výstupy jsou uvedeny v následujícím přehledu včetně základní 
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charakteristiky.  U jednotlivých výstupů RAP jsou uvedeny i přesahy, míra naplnění i další 


realizace v návazných aktivitách projektu či činnosti odboru školství.    


    


Jaké bylo původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu 


MAP?    


    


Hlavním přínosem realizace MAP v ORP Praha 3 bylo vybudování systému komunikace 


mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají za cíl podpořit 


zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  


provázanost s organizacemi zajišťující mimoškolní aktivity. Zde zůstává rezerva a prostor 


pro zásadní zlepšení:   


Dílčí výstupy projektu byly následující:    


  Vytvoření (rozvoj) partnerství    


  Organizační struktura MAP    


  o Realizační tým    


  o Řídicí výbor      


  Dohoda o prioritách – součást Strategického rámce MAP    


  o Analytická část    


      Vyhodnocení dotazníkového šetření    


      Potřebnost investic    


      Metaanalýza existujících dat    


      Vymezení problémových oblastí    


      SWOT-3 analýza o Strategickém rámci priorit MAP do roku 2023    


      Vize     


      Priority    


      Strategie naplnění priorit    


      Akční plánování    


      Roční akční plán    


      Neinvestiční opatření    


      Finální verze MAP    
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  Budování znalostních kapacit    


  Plán profesního vzdělávání     


  Závěrečná evaluace     


  


Počet regionálních systémů    


Indikátor se dokládá vytvořeným schváleným finálním Místním akčním plánem rozvoje 


vzdělávání v ORP Praha 3. Cílová hodnota indikátoru je 1. Jeho naplnění je doloženo ve 


zprávě o realizaci č. 7 Místního akčního plánu, jehož součástí je Analytická část, 


Strategická část a Strategický rámec MAP do roku 2023 a Implementační a komunikační 


strategie. Jednotlivé výstupy byly doloženy v průběžných zprávách o realizaci.     


1. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 


Výstupy:    


• analytická část – SWOT3 analýzy pracovní verze  Doplňující dokumenty k analýze:   


• Demografická studie   


Základní teze strategického rámce vycházející z Dotazníku MAP OP VVV  


v jednotlivých ORP a následných analýz   


• bezbariérové řešení budov – ZŠ a MŠ na území Prahy 3  Pracovní verze Analýzy 


existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost s oblastí 


vzdělávání   


• Administrace Řídícího výboru – seznam členů, jednací řád a statut   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023   


• Implementační plán projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3  


(k datu 30. 3. 2017)   


   


2. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 


Výstupy:   


• Plán profesního vzdělávání   


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části   


Praha 3   


Aktuální verze:   


• Demografická studie   


• Analýz existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost 


s oblastí vzdělávání   


• SWOT3 analýzy   


• základní analytické teze strategického rámce vycházející z Dotazníku MAP OP VVV 


v jednotlivých ORP (MŠMT) a následných analýz pro ORP Praha 3   


• bezbariérového řešení budov – ZŠ a MŠ na území Prahy 3   


• Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3   
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3. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 


Výstupy:    


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části 


Praha 3 (schválená verze ze dne 7. 9. 2017)   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 7. 9. 2017)   


• Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3   


• Plán profesního vzdělávání   


• Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci projektu (Memorandum) - schválená 


verze ze dne 7. 9. 2017   


• Průběžná evaluační zpráva MAP v ORP Praha 3   


• Implementační plán projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3   


• Harmonogram plnění implementačního plánu MAP   


   


   


4. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 


Výstupy:    


• Projektové fiše jako podklad pro přípravu logických rámců projektů OP PPR (9 


projektů)   


     


5. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 


Výstupy:    


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 26. 3. 2018)   


   


6. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 


Výstupy:   


• Logické rámce k devíti projektům OP PPR   


• Kategorizace přístupnosti objektů základních škol v Praze 3   


• Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci projektu (Memorandum) – finální verze   


   


7. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018  


Výstupy:   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 24. 9. 2018)   


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části 


Praha 3 (schválená verze ze dne 24. 9. 2018)   


 


8. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 


•   Závěrečná sebehodnotící zpráva (schválená verze ze dne 24. 9. 2018) 


•   Komplexní dokument Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části 


Praha 3 (830 stran) 
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Počet podpořených spoluprací    


Hodnota indikátoru „spolupráce“ je 1 a vznikala v průběhu realizace projektu.     


Toto bylo doloženo těmito dílčími výstupy:    


• Aktualizované seznamy zapojených škol včetně kontaktních osob a subjektů ve 


vzdělávání dětí a mládeže do 15 let, které potvrdily zájem o spolupráci v daném 


území    


• Smlouva o partnerství a spolupráci (Memorandum), jejíž schválená verze byla 


doložena ve třetím monitorovacím období a v šestém monitorovacím období byly 


doloženy souhlasy partnerů s přistoupením k této Smlouvě   


• Seznamem členů ŘV a popisu jeho udržitelného fungování    


• Průběžná zpráva o realizaci ve třetím monitorovacím období     


• Závěrečná zpráva o realizaci v sedmém/závěrečném monitorovacím období     


     


  Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF    


Výstup projektu   Popis   
Realizace dle 


harmonogramu   


Skutečná realizace 


v souladu s 


harmonogramem  


Seznam  
zapojených škol  a 


relevantních 


aktérů    


Aktualizované 


seznamy 


zapojených škol    


MO 1  
MO 3    


v souladu    


Řídící výbor    Seznamy členů  a  
popis jeho 


udržitelného 


fungování    


MO 1    
MO 3    
MO 5    
MO 7   


v souladu    


Smlouva o  
partnerství  a 


spolupráci   
(Memorandum)   


Dokument obsahuje 


náležitosti: Smluvní 


strany, účel, 


případně cíl, věcný 


popis spolupráce a 


období, na které se 


spolupráce uzavírá.   


MO 3    
MO 6    


  


v souladu    


Závěrečná zpráva   


o realizaci    


Konečná zpráva  o 


průběhu realizace    
MO 7    v souladu    


Podklady pro  


analytickou část    
Sběr  
doplňujících dat 


v území  a 


analýza 


existujících 


strategických 


dokumentů    


MO 1   
MO 2   
MO 6   


   


v souladu    
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Agregovaný výstup  


z dotazníkového 


šetření MAP 


(MŠMT)    


Vyhodnocení výstupů  


z dotazníkového  
šetření prováděného   
MŠMT    


MO 2     v souladu    


Zpracovaná   
analytická část 


MAP    


Analýza území – 


podklad pro    
SWOT analýzu    


MO 2   
MO 7   


v souladu    


      


        


       


SWOT  3  – 
analýza    
prioritních oblastí    


Stanovení 3 silných  


a slabých stránek,  
příležitostí  a 


ohrožení pro 


každou prioritní 


oblast MAP    


 MO 2   v souladu    


Dohoda o  


prioritách    
Vymezení   
prioritních oblastí 


vzdělávání, 


vymezení 


doporučených  a 


průřezových  
volitelných opatření   
MAP    


MO 2   
MO 7   


v souladu    


Průběžná 


evaluační  


zpráva    


Průběžná zpráva  o 


průběhu projektu    
MO 3    v souladu    


Strategický rámec   
MAP do roku   
2023    


Stanovení 


střednědobé vize 


rozvoje vzdělávání  


do roku 2023 –  


výchozí podklad pro 


zpracování akčního   
plánu a následných   
aktivit    


MO 1   
MO 3   
MO 5   
MO 7   


v souladu    
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Akční plán    Obsahuje prioritní 


(povinná) opatření, 


dále doporučená, 


průřezová a 


volitelná opatření,  


která vzejdou  z 


identifikovaných 


potřeb území    


MO 3   
MO 7   


v souladu    


Logické rámce -  


projektové záměry  
Zpracování   


projektových   
záměrů    


MO 6    v souladu    


Finální verze MAP    Schválená verze 


MAP    
MO 7   v souladu    


Závěrečná 


evaluační zpráva    
Závěrečná zpráva  o 


průběhu projektu    
MO 7   v souladu    


    


  


Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to 


plánovali?    


Jsme přesvědčeni, že realizace MAP v Praze 3 přispěla k následujícím aktivitám a krokům:   


a) Společná definice vzdělávací politiky s přesahem do dotačních programů pro neziskové 


organizace  


b) Společné priority ve vzdělávání pro formální vzdělávání  


c) Podpora dětem a žákům vyžadujícím zvláštní péči  


d) Společná definice některých přístupů  


e) Společná snaha podporovat svého zřizovatele, vzdělávací politiku a kvalitu vzdělávání  


f) Smysluplnější využívání digitálních technologií a podpora polytechnického vzdělávání  


g) Zásadní zájem škol o projekty OP PPR a OP VVV a jejich systémová podpora  


h) Pravidelné doplňování aktualizací právních předpisů pro danou oblast a jejich 


zpřístupnění školám  


i) Webové stránky pro školy a neformální vzdělávání spravované přímo jednotlivými 


subjekty  


j) Komplexní analýza rizik z hlediska prevence kriminality a rizik v online prostředí  


Protože realizátorem projektu byl odbor školství MČ Praha 3, tak se mnohé aktivity úzce 


prolínaly s jeho gescí. Realizační tým byl k dispozici školám a ostatním partnerům jako 


podpora metodického vedení při řízení a plánování investic, ale i v odborné stránce 


pedagogického procesu. Odbor školství spolupracoval s Realizačním týmem MAP 


prostřednictvím osobních konzultací a transferem informací směrem k městské části. Dále 


se na RT MAP obraceli zástupci škol jako na informativní a podpůrný zdroj v oblasti 


dotačních titulů pro školy a organizace zabývající se vzděláváním dětí a žáků. V průběhu 
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realizace se na tým MAP obraceli také rodiče, kteří se na tým MAP obraceli jako na zdroj, 


který má přehled v oblasti škol, jejich kapacit a zaměření.    


Jaké nastavení komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší?   


Jednoznačně nejefektivnějším komunikačním kanálem byly webové stránky, cloudové 


úložiště a elektronická pošta doplněná o marketingové nástroje sloužící k online sběrům, 


anketám a formulářům. Až do tohoto projektu byly tyto nástroje využívány sporadicky, nyní 


se staly běžným řídícím nástrojem jednotlivých partnerů ve školách. V návaznosti na 


licenční politiku obce byl tento systém zpřístupněn všem pedagogickým pracovníkům 


včetně profesní přípravy.  S partnery byly projednány zásady GDPR. Cílená komunikace  


v projektu včetně cloudu předchází problémům se spamem a nevyžádanými maily. Část 


průzkumů byla také dokončena telefonicky. Cloud byl využíván k sdílení rozhodných 


dokumentů.   


V projektovém webu byl vytvořen uzavřený prostor a nastaveny uzavřené komunikační 


kanály. Na webu byly také vytvořeny kontaktní formuláře pro případné dotazy veřejnosti. 


Formou vkládaných příspěvků i neautorizovaných (po schválení editorem) mohli přispívat 


i občané s příklady dobré či horší praxe ve školách.    


Nejúčinnějším způsobem je však stále osobní setkání, ať už na různých akcích, tak na 


individuálních schůzkách na různých místech a při různých příležitostech. U zásadních 


dokumentů jsme využili doručení dokumentů do datové schránky.    


Pro oslovení cílových skupin, které nesdílely své elektronické adresy, bylo využito 


Radničních novin jak v online, tak i v tištěné formě včetně letáku k MAP.   


Jaké nastavení komunikace bychom ve svém území naopak již nevolili?   


Jak už bylo konstatováno, v navazujícím projektu bychom volili jinou strategii sestavení 


pracovních skupin směrem k prioritám bez ohledu na typ zaměstnavatele. I zde ale 


uspořádání pracovních skupin nelze hodnotit negativně. Výsledek je patrný v množství 


aktivit, které členové pracovních skupin vykonávali. Dvě změny v projektu byly zaměřeny 


na posílení finančních podmínek pro činnost členů pracovních skupin. Rozsah činnosti a 


dobrovolných aktivit členů pracovních skupin vysoce překročil původní očekávání a pomohl 


tak významnou měrou naplnit všechny cíle projektu.    


V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí?   


Budoucnost vytvořených partnerství v omezeném území Prahy 3 je závislá především na 


osobních kontaktech jednotlivých škol a dalších partnerů. Projekt pomohl ukázat některé 


nové přístupy, zefektivnit spolupráci, přispět k využití nových metod a technologií, ale trvalé 


partnerské vztahy se více odvíjejí od vzájemného poznání, sdíleného prožitku a shodného 


cíle. Tyto cíle projekt nastavil, ukázal shodné rysy a jsme přesvědčeni, že v mnoha 


případech vytvořené či spíše prohloubené vazby budou pokračovat. Rolí zřizovatele je, aby 


v navazujícím období přispěl k udržitelnosti těchto kroků i v případě, že se nebude 


realizovat MAP II.    


Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu?   


Partnerství, která vznikla nejen díky projektu MAP, ale i díky dalším projektům spolupráce  


jsou v převážné míře funkční a lze je udržet v dalším období. S velkou pravděpodobností 


se bude jednat o setkání aktérů nad konkrétními tématy v regionu. Zřizovatel škol bude 


hledat cesty k posílení spolupráce s neziskovým sektorem. Témata týkající se vzdělávání 
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ve formálním, ale i mimoškolním prostředí, budou diskutována vždy na odborných 


setkáních, která bude organizovat i po skončení projektu odbor školství MČ Praha 3. Roční 


akční plán stanovuje přesahy i aktivity, které je nutno dokončit a na které se zaměří další 


aktivity i po skončení projektu. Předpokládá se i to, že ve smyslu textu dokumentu  


(Memoranda – smlouvy o partnerství) bude i nadále alespoň v minimální míře pokračovat 


činnost ŘV, který bude v případě potřeby i bez podpory návazného projektu MAP II 


schopen a ochoten i nadále aktualizovat Strategický rámec MAP.   


Realizační tým zajistil sběr dat k pokračování MAP II, kde se ukazuje, že školy projevily 


obavy z velké administrativní a formální náročnosti projektu. Třetinová podpora MAP II (11 


z 31 respondentů) je příliš nízká.  Nositel projektu může v takovém případě jen těžko být 


odbor školství, protože by z jeho pohledu bylo více než obtížné přistupovat ke všem školám 


v území shodně a zároveň nastavit projekt tak, aby byly naplněny všechny jeho až příliš 


komplikované podmínky. Důležité pro fungování partnerství totiž je, aby spolupráce byla 


založena na dobrovolnosti, aby zúčastněným jejich činnost výrazně usnadňovala  


a zbytečně je nezatěžovala rostoucími formálními požadavky.    


   
Při výběru vhodných aktérů ke spolupráci a při jejich zapojení do tvorby MAP byly až 


doposud vždy naplněny principy dobrovolnosti, spolupráce a vzájemné dohody všech 


relevantních aktérů ve vzdělávání. V případě pokračování návazného projektu by tomu tak 


ale již nebylo.   


Stávající výsledky projektu jsou však natolik zásadní, že aktivity Ročního akčního plánu s 


jeho přesahem musí pokračovat i nadále. Je závazkem odboru školství tyto aktivity dále 


rozvíjet.    


Dodatečné informace     


Postupně s realizací projektu se částečně měnily jeho vnitřní podmínky. Prodlevy mezi 


proplacením ŽoP ze strany ŘO a okamžikem, kdy potřebné finance reálně byly k dispozici 


příjemci, vyvolávaly rozličné organizační překážky a komplikovaly realizaci. Ukázalo se, že 


vnitřní uspořádání úřadu není pro tento způsob financování nejvhodnější. Chceme však 


poděkovat organizační složce MŠMT za podporu a přívětivé reakce na časté dotazy, které 


vycházely nejen z nezkušenosti realizátorů s tímto typem projektu, ale  také z komplikované 


formy některých způsobů krytí běžných provozních situací (jednotková cena x nemocenská 


x odměny). Podobných dílčích problémů se naskytla celá řada.   


Všechny dokumenty a výstupy projektu, včetně dílčích dotazníků a sdílených příkladů 


dobré praxe, jsou zveřejněny na www.skolypraha3.cz a www.praha3.cz.   


   


Závěrečné shrnutí     


Závěrečná evaluační zpráva MAP v ORP Praha 3 zahrnuje celé období trvání projektu, 


tedy od 1. 11. 2016 do 30. 10. 2018. Zpráva byla vypracována v srpnu-říjnu 2018, neboť 


aktivity projektu probíhaly i v posledním měsíci realizace projektu.    


K evaluační zprávě byly využity poznatky ze závěrečného setkání na konci projektu, na 


kterém byly zhodnoceny dopady MAP. Evaluace byla zpracována Realizačním týmem   


a předložena v hlavních rysech Řídícímu výboru ke schválení a následně doplněna   


o aktivity posledního měsíce. Svými komentáři a diskuzí v průběhu realizace a evaluace 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/
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projektu přispěli koordinátoři pracovních skupin, členové pracovních skupin, členové 


Řídícího výboru i někteří zástupci veřejnosti. Závěrečná evaluační zpráva je k dispozici 


všem aktérům na stránkách projektu MAP.    


V průběhu projektu došlo k pěti změnám oproti původní žádosti. Změny se týkaly 


personálních, administrativních a finančních oblastí, s tím, že jediná podstatná změna byla 


realizována v prosinci 2017.    


Výstupy projektu jsou součástí zpráv o realizaci podle výše uvedeného členění.    


Při vnitřní evaluaci vycházel Realizační tým ze závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci 


projektů PO 3 OP VVV Místní akční plány rozvoje vzdělávání.    


    


Ing. Milan Hausner   


Bc. Iva Satrapová    


   
   







  


  


      


Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3  


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794  


Závěrečná evaluační zpráva  


Příloha č. 1 – Složení řídícího výboru   


Aktualizace členů k 24. 9. 2018   


   


Zástupci realizátora projektu   


   


Mgr. JAROSLAVA SUKOVÁ, radní MČ Praha 3 pro školství a volný čas dětí  a 
mládeže (do 12. 6. 2018), člen výboru pro výchovu a vzdělávání  


Absolvovala Filozofickou fakultu UK v oboru pedagogika – péče o nemocné. Má 
zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, dlouhodobě pracovala  
v pedagogicko-psychologickém poradenství. Podporuje modernizaci a rekonstrukce 
školních budov, rozšiřování výuky technické polytechnické, stala se iniciátorkou 
podpory čtenářské gramotnosti ve školách, a to již vydanými pracovními listy pro 2. – 
5. třídy základních škol, připravovanými pracovními listy pro žáky 2. stupně ZŠ  
a vyhlášením celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov. Aktivně navštěvuje akce 
různého charakteru, pravidelně se setkává s řediteli škol. Respektuje jejich podněty  
a návrhy, které vedou ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu v Praze 3.    


Mgr. JANA VARGOVÁ, vedoucí odboru školství MČ Praha 3   


Vystudovala Pedagogikou fakultu UK, obor národní škola se specializací TV, 
absolvovala funkční studium pro ředitele škol. Má dlouholetou praxi ve školství   
a v oblasti public relations. Pracovala jako učitelka na základní škole, 18 let jako 
ředitelka DDM, několik let na severu Čech, 11 let v Praze. Zdejší DDM pod jejím 
vedením jako první a zatím jediný v ČR získal certifikát ISO 9001:2001 v oblasti 
poskytování zájmového vzdělávání pro systém managementu jakosti. V NIDM 
(Národním institutu dětí a mládeže) spolupracovala v projektu Klíče pro život v oblasti 
standardizace a stala se spoluautorkou Implementační příručky pro řízení kvality  
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V public relations získala zkušenosti 
jako tisková mluvčí ministerstva financí a později v soukromém i státním sektoru. 
Získané poznatky uplatňujte v oblasti školství.     


Ing. MILAN HAUSNER, expert strategického plánování MAP na Praze 3   


Vystudoval VŠ zemědělskou, pedagogiku a školský management. Po téměř celou 
profesní kariéru působil jako ředitel ZŠ Lupáčova, expert pro využívání digitálních 
technologií ve školách včetně preventivních programů proti zneužívání online 
prostředí. Byl opakovaně vedoucím pracovníkem ministerstva školství pro strategii 
digitálního vzdělávání, podílí se na jejím rozvoji a vývoji od roku 2004. Byl členem 
autorského týmu, který připravoval stávající koncept hodnocení škol ČŠI Kvalitní 
škola. Je duchovním otcem národní soutěže DOMINO ČR, která letos slavila již  
7. ročník (2018). Působí i jako lektor dalšího vzdělávání. Byl také expertem evropské 
školské organizace SchoolNet. Podílel se na celé řadě projektů v oblasti polytechnické 
výuky a ERASMUS+. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení školství MČ Praha 
3.   







  


      


RADMILA JANEČKOVÁ, odbor technické správy majetku a investic MČ Praha 3 (do 
června 2018) 


Absolventka střední průmyslové školy, od roku 2004 je zaměstnancem odboru 
technické správy majetku a investic městské časti Praha 3. Je odborníkem v oblasti 
týkající se stavebních úprav ve školách a školských zařízeních. V projektu MAP  


v Praze 3 zastává pozici koordinátora pracovní skupiny pro investice, jejímž úkolem 
bude posuzování investičních záměrů po stránce potřeb a  účelnosti s důrazem na 
proveditelnost a strategické záměry MČ Praha 3.   


PhDr. LÝDIA ŘÍHOVÁ, Ph.D.,  místostarostka MČ Praha 3 od 12. 6. 2018 


Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity P. J. Šafárika a doktorandské studium 
absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu své praxe učila na 
školách všech typů – od základní až po vysokou. Působila také jako expertka v 
organizaci zabývající se školskými stavbami na mezinárodní úrovni, vedoucí knihovny 
výzkumného ústavu, učitelka, tlumočnice, překladatelka a ministerská úřednice. 
Během desetiletého působení na MŠMT měla na starosti především jazykovou výuku 
a bilingvní gymnázia. V roce 2014 byla manažerkou vzdělávacího projektu OPPA. Od 
tohoto roku je rovněž členkou Zastupitelstva MČ Praha 3, kde působí ve Výboru pro 
výchovu a vzdělávání.   


  


 


Zástupce hlavního města Prahy   


Mgr. RADEK HLAVÁČEK, asistent radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny 
Ropkové pro oblast školství a evropských fondů   


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 působí v oblasti 
školství na Magistrátu hlavního města Prahy. Dříve pracoval v Evropském parlamentu, 
v advokacii a věnoval se rovněž oblasti evropských fondů a sociální politice v hlavním 
městě Praze.   


   
Zástupce magistrátu hlavního města Prahy,  Krajský akční plán   


 Mgr. Bc. FILIP KUCHAŘ, vedoucí oddělení koncepce a projektů, odbor školství  a 
mládeže MHMP   


Absolvoval studium politologie na Vysoké škole politických a společenských věd  
v Kolíně a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a následně     
studium v oboru školský management na Pedagogické fakultě UK. Po osmi letech 
činnosti ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu v soukromém sektoru od roku 
2006 působil ve funkci vedoucího školského odboru na Úřadu městské části Praha 7. 
Zde se v roli zřizovatele snažil aktivně podporovat školy na jejich cestě za kvalitou   
a vzájemnou spoluprací. Realizoval zde několik projektů, např. Vzdělávání na dálku, 
Digitalizace škol, Venkovní třída pro základní školy, Obědové konto, Slowfoods – 
kvalitnější stravování, T-ball do škol aj. Od loňského roku na odboru školství   
a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy vede nové oddělení koncepce a projektů. Je členem 
jak realizačního týmu, tak pracovní skupiny KAP, a také pověřeným zástupcem KAP 
pro všechny MAP na území hl. m. Prahy. Zároveň zastupuje MHMP jako člen  
v Plánovací komisi OP PPR a Schvalovací komisi Erasmus.   


    







  


      


Zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení   


Mgr. NADĚŽDA HREBÍKOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic    


Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, léta působila jako učitelka matematiky, 
fyziky a informatiky nejen na základní škole, ale i gymnáziu. Také absolvovala na 
Pedagogické fakultě studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2005 je 
metodičkou Informační a komunikační technologie (ICT), pracovala i jako řešitelka na 
projektu Státní informační politiky ve vzdělávání – Interaktivní výuka matematiky   
a fyziky na 2. stupni základní školy.    


Mgr. KATEŘINA JAROŠOVÁ, ředitelka DDM Praha 3 – Ulita    


Již více než 18 let pracuje v DDM Praha 3 – Ulita, zprvu jako  externí lektorka a nyní 
na pozici ředitele. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, zkušenosti  
má i jako učitelka  na základní škole a lektorka kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Ve své práci si cení  především  velké míry seberealizace, 
úžasného a současně  prospěšného  poslání a skvělých a  zapálených kolegů - 
pedagogů.    


JAROSLAVA KOZOHORSKÁ, ředitelka MŠ Na Balkáně   


Celý profesní život pracuje v předškolních zařízeních, má dlouholetou pedagogickou 
zkušenost nejen v práci s dětmi předškolního věku, ale i s vedením školy. Zajímá se  
o nové poznatky v oblasti vzdělávání, podílí se na dobrém jménu školy a její prezentaci 
na veřejnosti. V roce 2017-2018 se MŠ zapojí do projektu OPVV tzv. Šablon do škol. 
Aktivně spolupracuje s ostatními kolegy ze ZŠ a MŠ, s odborem školství a významně 
tak přispívá k rozvoji školství na obvodě Praha 3.   


LADISLAVA LÉBROVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 4,6   


Ve školství pracuje od roku 1979 a po celou dobu v Praze 3. Nastoupila jako učitelka 
do MŠ Prokopovo náměstí. Po 13 letech se MŠ stěhovala do nových prostor  
v Jeseniově ulici a tady pracuje doposud, po celou dobu ve funkci ředitelky. Práci  
s dětmi se věnovala i mimopracovně, 30 let jezdila na letní tábory jako oddílová 
vedoucí a hospodářka. Zároveň se od dětství až do současnosti věnuje sborovému 
zpěvu.    


Mgr. MARTIN MAUR, pedagog v ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic   


Již čtvrtým rokem je členem pedagogickému sboru prvního stupně ZŠ a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic, kde se převážně věnuje žákům první a druhé třídy. Výuku zpestřuje 
zkušenostmi získanými ve Velké Británii (Plymouth University, Hyde Park Junior 
School), která pro něj byla zdrojem netradičních přístupů ve vyučování. Původním 
zaměřením studia byla výpočetní technika, kterou perfektně ovládá, a může tak být 
prospěšný nad rámec pedagogických povinností. Vynikající organizační schopnosti 
prokazuje při pořádání akcí typu Olympijský park Rio Lipno nebo RunCzech běžecká 
liga, či jiných aktivit podobného zaměření. Má tedy široké znalosti, které se dají velmi 
efektivně využívat každý den.   


Ing. IRENA MEISNEROVÁ, ředitelka ZŠ Cimburkova   


Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a následně si doplnila 
pedagogické vzdělání na ČVUT a PedF UK. Přes 20 let se zabývá výchovou   
a vzděláváním romských dětí. Je spoluautorkou učebních osnov Modifikace 
vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí. Také působí jako 
lektorka a odborný poradce v různých vzdělávacích institucích zabývajících se dalším 
vzděláváním a asistentů pedagoga.   


   







  


      


PhDr. PAVEL OSTAP, ředitel ZŠ a MŠ Chelčického   


Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii a na Pedagogické fakultě manažerské 
studium pro ředitele škol a školských zařízení. Několik let působil jako učitel dějepisu 
a společensko-vědních předmětů na 2. stupni ZŠ a také jako koordinátor ŠVP. Podílel 
se na spolupráci při tvorbě dějepisných učebnic a dějepisných olympiád, přispíval do 
odborného časopisu Historický obzor.   


Mgr. IVA SOVOVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 98   


Po studiu gymnázia a střední pedagogické školy se zaměřila na oblast předškolního 
vzdělávání. Působila jako učitelka a v současné době dvanáctým rokem pracuje jako 
ředitelka mateřské školy. Absolvovala obor Management vzdělávání na Pedagogické 
fakultě UK. Stále se vzdělává v oboru, sleduje aktuální trendy a širší souvislosti 
vzdělávání.   


Mgr. JANA TROJÁNKOVÁ, speciální pedagog Integračního centra Zahrada  Přes 20 
let se zabývá vzděláváním a výchovou dětí a mladých lidí s poruchami chování, resp. 
těžkým kombinovaným postižením. Působila a působí v Základní škole Zahrádka  
i Integračním centru Zahrada na různých pozicích. Předtím pracovala v Centru pro 
dítě a rodinu v Dolních Počernicích. Má zkušenosti z komunitního plánování sociálních 
služeb, s vedením diskusních skupin, s týmovou prací, s terapeutickou prací. Žije  
a pracuje v Praze 3, zajímá se o dění v oblasti vzdělávání v této městské části.   


 Mgr. JANA VANÍČKOVÁ, ředitelka MŠ Na Vrcholu   


Absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika, 
logopedie a školský management. Celý život pracuje v mateřské škole jako učitelka   
a následně i jako ředitelka. Od roku 1996 je členkou českého výboru Světové 
organizace pro předškolní vzdělávání.    


akad. mal. VLADIMÍR VOŠAHLÍK, ředitel Základní umělecké školy, Praha 3  
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba   
u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje 
figurální kresbu a malbu, vede přípravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem 
výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých 
škol.   


 


Odborná a rodičovská veřejnost   


JAN BÉM, odborná a rodičovská veřejnost   


Pracuje jako regionální obchodní manažer u zahraniční společnosti. Od roku 2010 je 
předsedou Unie rodičů při ZŠ Lupáčova. V roce 2011 byl zvolen předsedou školské 
rady v téže škole a obě činnosti vykonává doposud. Aktivně přistupuje k připomínkám 
rodičů žáků a působí jako prostředník mezi rodiči, pedagogy a vedením školy.  Dále 
se věnuje práci s mládeží ve skautské organizaci jako dobrovolník. Zajímá se  
o volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 3 a zapojuje se do projektu STOP 
drogám a využití volného času mládeže na Praze 3. Je absolventem psychologického 
kurzu pro práci s mládeží. Zajímá se o veřejné a společenské dění na Praze 3.  Dcera 
navštěvuje ZŠ v Praze 3.   


PETRA DUBOVÁ, odborná a rodičovská veřejnost   


Od roku 2009 pracuje v ZŠ a MŠ Chelčického, nejdříve jako pedagožka v mateřské 
škole, později jako pedagožka v přípravné třídě. Svou praxi začala v Opavě v Ústavu 
sociální péče a dále pokračovala jako asistentka na zvláštní škole, později již v Praze 
jako pedagožka ve speciální mateřské škole,  asistentka v MŠ Milíčův dům a pedagog 







  


      


volného času v DDM Praha 3 - Ulita. Po celou dobu své praxe se věnuje organizování 
sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Je podporovatelkou myšlenek  podporujících 
dimenzi neformálního vzdělávání v kontextu s přirozenou inkluzí. Matka dvou synů, 
kteří navštěvují školu na území městské části Praha 3.     


MARTINA JÁNSKÁ, odborná a rodičovská veřejnost    


Přes 20 let se věnuje sociální práci, ať již jako vychovatelka v diagnostickém ústavu, 
ergoterapeutka v chráněné keramické dílně či jako vychovatelka u dětí   
s kombinovaným postižením ve speciální třídě. Zároveň se již přes 10 let pohybuje  na 
poli neformálního vzdělávání, kde konzultuje, vyhodnocuje a monitoruje  projekty 
předkládané českými organizacemi v rámci evropského programu neformálního 
vzdělávání Mládež, později Mládež v akci a nyní Erasmus+.  Je matkou 3 dětí.   


Bc. JOSEF CHMEL, odborná veřejnost   


Uplynulých třicet let soustavně pracuje s dětmi v oblasti volného času a zájmového 
vzdělávání v různých pozicích, mj. dlouhá léta jako ředitel DDM Praha 3 – Ulita. Mimo 
to má šestiletou praxi učitele na základní škole, ale také bohatou zkušenost 
ekonomickou. Mezi jeho další odbornosti patří výpočetní technika.    


Mgr. JIŘÍ MATUŠEK, odborná veřejnost   


Je absolventem Pedagogické fakulty UK, obor matematika – základy techniky. Celou 
svou profesní kariéru, od roku 1986, se pohybuje v oblasti vzdělávání jak dětí   
a mládeže, tak vzdělávání dospělých. V průběhu let zastával řadu funkcí na různých 
úrovních státní správy i samosprávy. Šest let rovněž působil v komunální politice jako 
zástupce starosty zejména pro oblast školství, volného času dětí a mládeže   
a neziskového sektoru. V současnosti působí na České zemědělské univerzitě v Praze 
a rovněž jako akreditovaný lektor.     


Doc. RNDr. JOSEF POSPÍŠIL, CSc., odborná veřejnost   


V r. 1967 absolvoval Matematicko - fyzikální fakultu UK, kde také později habilitoval. 
Působil na katedře polymerů MFF UK a Ústavu fyziky na Strojní fakultě ČVUT. Od 
roku 2003 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako referent odboru 
vysokých škol, od 1. září 2015 do 31.8 2016 ve státní službě jako ministerský rada  v 
odboru výzkumu a vývoje v oddělení pro výzkumné infrastruktury. V tomto volebním 
období je členem Výboru pro výchovu a vzděláváni MČ Praha 3 a členem Školní 
komise ZŠ Lobkovicovo náměstí.   


Ing. BOHUSLAV NIGRIN, odborná veřejnost       


Vystudoval ČVUT v Praze fakultu strojní a pracoval jako projektant strojírenských 
výrob. Působil jako vedoucí projektant v projektech povrchových úprav, zejména pro 
automobilový průmysl. V letech 2003-2006 byl zástupcem starosty pro oblasti školství 
a bytové politiky, v letech 2012-2014 byl zástupcem starostky pro investice. Od roku 
2014 je členem Výboru pro výchovu a vzdělávání při Zastupitelstvu Prahy 3. V projektu 
MAP v Praze 3 je členem pracovní skupiny pro investice.  


  


Zástupci organizací neformálního vzdělávání   


Mgr. MARTINA CHMELOVÁ, ředitelka Alfa Human Service   


Působí v neziskovém sektoru a na poli neformálního vzdělávání již více než 16 let. 
Pracuje jako lektorka, a terapeutka. Věnuje se cílové skupině dlouhodobě pečujících 
osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Podporuje je v oblasti 
psychické stability, výchovných přístupů, práce s informacemi. Od roku 2010 působí  
v oblasti předškolního vzdělávání jako certifikovaný kouč, supervizor a lektor. 







  


      


Primárně podporuje vedení mateřských škol v oblasti manažerských dovedností, 
vzdělávání členů týmů a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.   


Mgr. EDITA JANEČKOVÁ, ředitelka rodinného a kulturního centra Nová Trojka  
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a před svým působením v 
neziskovém sektoru pracovala v advokacii. V současné době je také členkou Komise 
pro sociálně právní ochranu dětí jako poradního orgánu Rady MČ Praha 3 a členkou 
Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Praze 3.   


Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR, ředitel spolku Beztíže   


Pracuje v Beztíži s ohroženou mládeží od roku 2008. Vede sociální služby Klub 
Beztíže  a Streetwork Beztíže, které kromě Prahy 3 působí také v Praze 2 a Praze 10. 
Dále se věnuje preventivním výjezdovým akcím, programům primární prevence ve 
školách, podílí se na realizaci inkluzivních vzdělávacích aktivit, zejména se 
zaměřením na zapojení dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Rád hledá 
nové způsoby řešení a inspiruje se dobrou praxí svých kolegů v Čechách i zahraničí. 
Absolvoval například tříměsíční stáž v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia.    


Bc. JANA LIŠKOVÁ, ředitelka Rodinného a komunitního centra Paleček   


Vystudovala bakalářské studium školského managementu na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. V roce 2012 založila soukromou mateřskou školu Paleček a od 
ledna 2016 provozuje na Praze 3 dvě dětské skupiny. Je spoluzakladatelkou  


Montessori škol Andílek a mezinárodního vzdělávacího centra Montessori 
pedagogiky.   
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Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3   


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794   


Příloha č. 2 – závěrečné evaluační zprávy   


Členové realizačního týmu v průběhu projektu   


Jméno a příjmení   Pozice v projektu   Doba působení v projektu   


Anděl Petr   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Fučikovská Klára   finanční manažerka - účetní   22. 01. 2018 – 31. 10. 2018  


Gotmanovová Alena   administrativní tým – publicita   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Hausner Milan   


manažer projektu   09. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


expert strategického plánování 


MAP   


01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Miháliková Karolína   finanční manažerka   22. 01. 2018 – 11. 06. 2018  


Poláková Marcela   administrativní tým   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Satrapová Iva   


odborný tým (PS pro ZŠ)   14. 11. 2016 – 31. 03. 2017  


manažerka projektu   01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Strosserová Alena   finanční manažerka – účetní   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


Šimánková Jana   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


Vavříková Dulčinea   finanční manažerka   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


 







 


 


Činnost pro projekt vykonávali také odborní pracovníci, lektoři, analytici, koordinátoři a 


členové pracovních skupin. Svou činnost vykonávali na základě dohod o provedení 


práce. Přehled jmen všech pracovníků je uveden v tabulce realizační tým, která se 


dokládala v rámci ŽoP v každém sledovaném období.   


  





hausner.milan
Přiložený soubor
Evaluacnizprava_zaverecna_FINAL- včetně přílohy  25 stran
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13. Částečně se podařilo vytvořit nová strategická partnerství mezi školami. Pro
oblast propojení neformálního a formálního vzdělávání zůstává otázka
vzájemného poznávání stále otevřená.

14. Byly prezentovány interaktivní výukové objekty na přehlídkách učitelské tvořivosti
DOMINO.

15. Proběhla analýza spolupráce s podpůrnými školskými službami, anketa mezi
občany k volnočasovým aktivitám.

Obrazová dokumentace uzavírá projekt k 10. říjnu 2018. 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území městské části Praha 3 vznikal 
postupně, průběžně do něho byly začleňovány dílčí studie a dokumenty. Pro 
zachování přehlednosti těchto obsáhlých komplexních dokumentů s náročným 
členěním, vnitřní strukturou a grafickou úpravou se Realizační tým rozhodl zachovat 
původní členění, strukturu i číslování těchto dokumentů.  

Pokyny pro práci s dokumentem: 

1. Jednotlivé přílohy jsou vnořené v základním projektovém průvodci.
Dokumenty označené visačkou jsou v platném aktuálním znění, dokumenty
označené sponkou jsou schválené původní verze, které byly následně
aktualizovány.
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3. Analytická část

Uvedená část závěrečné dokumentace shrnuje veškeré podklady, které Realizační 
tým shromáždil v přípravě a v průběhu projektu. Jde o zásadní dokumenty, které mají 
význam pro stanovení strategických cílů krátkodobé, ale i dlouhodobé povahy 
s přesahem do běžné činnosti odboru školství. Uvedené dokumenty jsou součástí 
závěrečného dokumentu. Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů pro 
oblast vzdělávání na daném území. 

Podpůrné studie a základní analytické materiály 

Systém školských zařízení městské části Praha 3 
Detailní popis školské soustavy před vlastním zahájením projektu obsahuje zároveň 
dlouhodobé cíle MČ pro oblast vzdělávání. V uvedeném dokumentu je také souhrnný 
popis a specializace jednotlivých škol. 

Analýza výstupů agregovaných dat dotazníku MAP OP VVV (2015) včetně 
dalších doplňujících analýz 

realizovaného MŠMT byla doplněna online verifikací více než sta priorit, které byly 
z dotazníku MŠMT odvozeny. Analýza byla doplněna o histogram věku srovnání 
s evropským průměrem. Tento dokument vytvořil základní podklady pro prioritizaci 
potřeb městské části. 

Souběžně byla zpracována analýza strategických dokumentů v různé úrovni řízení, 
na základě které byly dále stanoveny priority pro dva roky projektu. Dokument byl 
průběžně aktualizován.  

Demografická studie MČ Praha 3 
byla vypracována v březnu 2017 jako základní studie navazující na dřívější analýzy, 
zejména pak  systém školských zařízení. Demografická studie byla podkladem pro 
další jednání pro oblast investic, zejména ve vazbě na mateřské školy. 

Analýza bezbariérovosti škol 
byla zpracována OTSMI MČ Praha 3 jako podklad pro inkluzivní opatření. V roce 
2018 společně s odborem sociálních věcí byla zpracována také studie přístupnosti 
objektů základních škol, mateřských škol, zájmových organizací včetně označení 
objektů podle nomenklatury využívané pro handicapované občany. 

Analýza rizik ve školách z hlediska prevence kriminality byla pracována v roce 
2017 včetně zmapování kybernetické bezpečnosti. Tyto dokumenty budou 
pravidelně aktualizovány i s ohledem na novou výstavbu (MŠ Třebešín a MŠ 
Buková). 

V měsíci červenci 2018 jsme dokončili analýzu benchlearningu škol pro 
matematickou a přírodovědnou gramotnost. Výsledky všech zúčastněných škol 
ukazují na nadprůměrnou úroveň znalostí žáků. 
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1 ÚVOD 
 


Hlavní vizí vzdělávací politiky České republiky a základním smyslem vzdělávání je osobnostní 


rozvoj, který přispívá ke zvyšování kvality života jedince, udržování a rozvíjení kultury jako 


soustavy sdílených hodnot a v neposlední řadě rozvíjení aktivního občanství s důrazem  


na demokratické principy a přípravu na pracovní uplatnění ve společnosti. 


V uplynulém období prošly téměř všechny segmenty vzdělávací soustavy poměrně závažnými 


proměnami. Významně se proměnil i technologický, ekonomický a politických kontext, v němž se 


vzdělávání uskutečňuje. Na základě těchto skutečností byla v souladu se vzdělávací politikou 


schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jejím implementačním 


nástrojem je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky  


na období 2015 - 2020. Jde o významný nástroj formování vzdělávací soustavy a je základem 


komunikace mezi MŠMT a kraji. 


Městská část Praha 3, jako zřizovatel mateřských a základních škol, si plně uvědomuje, že změny, 


které předpokládají tyto strategické dokumenty, se mohou efektivně projevit jen ve stabilizovaných 


podmínkách.  


Z pohledu zajištění kapacit, MČ Praha 3 již v minulém období vytvořila dostatek míst v předškolních 


zařízeních i základních školách, a to i s ohledem na budoucí perspektivy, například 


pravděpodobnost uzákonění ohlašovací povinnosti bydliště podle místa skutečného pobytu od roku 


2018, plánovanou bytovou výstavbu aj. 


V otázkách materiálně-technického zajištění školských institucí MČ Praha 3 předpokládá budování 


odpovídajícího kultivovaného prostředí a modernizaci stávajícího vybavení předškolních zařízení  


a škol na základě uváženého a odpovědného finančního plánování. 


Intence vzdělávací politiky v tomto dokumentu jsou vyjádřeny v kapitolách č. 6 Vize a č. 7 Priority 


vzdělávání v Praze 3, a to s důrazem na všechny hlavní typy vzdělávacích příležitostí, tedy nejen 


vzdělávání formální, ale rovněž i vzdělávání neformální včetně podpory informálního učení.  


Způsob implementace vzdělávací politiky MČ Praha 3 bude stanoven po zveřejnění  


a nabytí účinnosti důležitých státních a krajských dokumentů a legislativních opatření – kariérní řád 


pro učitele, kritéria hodnocení vzdělávání, parametry společného vzdělávání, dlouhodobé záměry 


hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání, komunikace Prahy s městskými částmi v oblasti 


vzdělávání apod. 


MČ Praha 3 tak obecně směruje k podpoře rozvoje vzdělávacího systému založeného na konceptu 


komunitní společnosti a celoživotního učení v duchu 21. století. 


Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství 
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2 SITUAČNÍ ZPRÁVA 
 


2.1 Školy v Praze 3 
 


Městská část Praha 3 zajišťuje vzdělávání a školské služby v rámci svěřené působnosti zejména 


podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 


vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách  


a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000 Sb.,  


o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  


Svoje záměry a povinnosti školských zařízení včetně školních družin, klubů, dětských skupin  


a školních jídelen zajišťuje prostřednictvím odboru školství. 


Městská část Praha 3 v minulosti reagovala na zvyšující se počet dětí v mateřských školách 


vytvořením kapacit. V současné době jsou oprávněné požadavky veřejnosti v souladu s příslušnými 


právními normami o umístnění dětí a žáků do škol plně uspokojeny.  


Městská část Praha 3 je zřizovatelem 23 škol. Z toho pěti základních škol, pěti základních  


a mateřských škol a 13 samostatných mateřských škol.  Dále ZŠ Cimburkova provozuje dvě dětské 


skupiny pro děti od tří do pěti let. V pěti základních školách jsou zřízeny přípravné  


a speciální třídy.  Dvě speciální třídy jsou i v jedné mateřské škole. 


Zápis žáků do základních škol se uskutečňuje v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou  


HMP o školských obvodech základních škol a na základě kritérií stanovenými ředitelkami a řediteli 


základních škol. 


Pro zápis dětí do vzdělávací soustavy v segmentu předškolního vzdělávání budou v souladu 


s novelou školského zákona č. 561/ 2004 Sb., v platném znění, rovněž stanoveny školské obvody 


mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha 3. Předpokládáme, že příslušná vyhláška HMP o 


školských obvodech mateřských škol bude koncipována tak, že školské obvody pro jednotlivé MŠ 


bude tvořit celé území Prahy 3. Stanovení kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol zůstanou 


plně v kompetenci ředitelek mateřských škol. 


Městská část Praha 3 vymezuje prostřednictvím jednotlivých zřizovacích listin účely a předměty 


činnosti škol, statutární orgány a jejich vystupování, majetek a majetková práva, předměty 


doplňkových činností, dobu trvání příspěvkových organizací a další skutečnosti prostřednictvím 


závěrečných ustanovení, a to na základě příslušných usnesení ZMČ. Poslední aktualizace 


zřizovacích listin, jejichž předmětem je užívání zkrácených názvů škol a vymezení práv statutárních 


orgánů včetně jejich zastupování, je vymezena usnesením ZMČ Praha 3 č. 212, ze dne 21. 6.2016. 


Městská část je zřizovatelem jeslí, které poskytují celodenní odbornou péči obvykle pro děti  


od dvou do tří let. Jesle jsou řízeny odborem školství.  
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2.2 Přehled mateřských a základních škol  
 
V příloze č. 1 Profilace škol Městské části Praha 3, která je věnována jednotlivým školám, jsou 


uvedeny informace, které zahrnují základní údaje technicko-organizačního charakteru, profilaci škol 


v oblasti kurikula a další informace o neformálním vzdělávání a o doplňkové činnosti. 


Struktura přílohy Profilace škol MČ Praha 3 je následující: 


Budova: rok postavení, počet podlaží, zahrada 


Kapacita školy: počet tříd/počet dětí 


Školní vzdělávací program: název a anotace 


Profilace školy: konkrétní zaměření a případná specifika výchovy a vzdělávání 


Aktivity: příležitostné akce a činnosti nad rámec povinného vzdělávání 


Zájmové kroužky: přehled činností spadající do zájmového vzdělávání 


Doplňková činnost: vedlejší hospodářská činnost  
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2.3 Přehled školních vzdělávacích programů v mateřských a základních školách 
zřízených městskou částí Praha 3 


MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY* SÍDLO ŠKOLY NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  


1. MŠ Jeseniova 4  Jeseniova 4,6/1680                        
Praha 3 Od sněženek k sněhulákům 


2. MŠ Jeseniova 98 Jeseniova 98/2593                          
Praha 3 Krok za krokem 


3. MŠ Jeseniova 204 Jeseniova 204/3593                       
Praha 3 Ferda je náš kamarád, budeme si spolu hrát 


4. MŠ Libická Libická 4/2271                                
Praha 3 Hrajeme si s dětmi 


5. MŠ Milíčův dům Sauerova 2/1836                            
Praha 3 Hrajeme si spolu 


6. MŠ Na Balkáně Na Balkáně 74/2590  
Praha 3 Ekoškolka 


7. MŠ Na Vrcholu Na Vrcholu 1a/1955                      
Praha 3 Šťastné dítě 


8. MŠ nám. J. z Lobkovic nám. Jiřího z Lobkovic 
23/119, Praha 3 Duhová kulička 


9. MŠ Pražačka Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700, Praha 3 Už koníček pádí 


10. MŠ Sudoměřská Sudoměřská 54/1137                     
Praha 3 Hrajeme si celý rok 


11. MŠ U Zásobní zahrady U zásobní zahrady 6/2697          
Praha 3 Hrajeme si pro radost 


12. MŠ Vozová Vozová 5/953                                  
Praha 3 Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,… 


13. MŠ Waldorfská Koněvova 240a/2497                    
Praha 3 Waldorfská mateřská škola 


14. ZŠ a MŠ Jarov V Zahrádkách 48/1966          
Praha 3 Barevná mozaika/ Malá škola pro všechny 


15. ZŠ a MŠ Chelčického             
(MŠ v ul. Žerotínova) 


Chelčického 43/2614                     
Praha 3 


Cesty 2013/ Svět je jako domeček složený 
z barevných kostiček 


16. ZŠ a MŠ Chmelnice K Lučinám 18/2500                        
Praha 3 Chmelnice/ Ekoškolka 


17. ZŠ a MŠ J. Seiferta                    
(MŠ v ul. Přibyslavská) 


Vlkova 31/800                                 
Praha 3 Učíme se pro život/ Společně poznáváme celý svět 


18. ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic              
(MŠ v ul. Perunova) 


nám. Jiřího z Lobkovic 
22/121  Praha 3 Škola pro život/ Hrajeme si spolu 


19. ZŠ Cimburkova Cimburkova 18/600                        
Praha 3 Škola Porozumění 


20. ZŠ Jeseniova Jeseniova 96/2400                          
Praha 3 ZŠ Jeseniova č. j. 06/07 


21. ZŠ Lupáčova Lupáčova 1/1200                          
Praha 3 ŠVP Lupáčovka 


22. ZŠ nám. J. z Poděbrad                                            nám. Jiřího z Poděbrad 
7,8/1685, Praha 3 Duhová škola 


23. ZŠ Pražačka Nad Ohradou 25/1700                  
Praha 3 ŠVP ZŠ Pražačka 


Zdroj: podklady pro krajskou výroční zprávu a výroční zprávy základních škol, stav k 31. 8. 2015 


 
Poznámka: * pro tento dokument jsou v tabulkách uvedeny zkrácené názvy mateřských a základních škol 
v souladu s usnesením ZMČ č. 212, ze dne 21. 6.2016 
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2.4 Přípravné a speciální třídy v základních školách 
 


Přípravné třídy 


Přípravné třídy jsou určeny zejména pro děti s odkladem školní docházky, to znamená pro děti, 


které splňují některou z podmínek: snížená koncentrace pozornosti, snížená koncentrace pohybu, 


vada řeči, nerovnoměrný psychický vývoj, zdravotní oslabení, grafomotorické obtíže, sociální 


znevýhodnění atd. Tabulka níže zaznamenává počty žáků registrovaných podle dokumentace 


příslušné školy, další děti a žáky eviduje a diagnostikuje pedagogicko–psychologická poradna. 


ŠKOLA POČET DĚTÍ 


ZŠ Cimburkova 18 


ZŠ a MŠ Chelčického 15 


ZŠ Pražačka 14 


ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic 15 


ZŠ a MŠ J. Seiferta*                                                                   15 
Zdroj: zahajovací výkaz S 4C – 01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy 
speciální, stav k 30. 9. 2015 


Poznámka: * předpoklad vzniku k 1. 9. 2016 


 


Speciální třídy 


Speciální třídy poskytují vzdělávání žákům s poruchami učení různého druhu, kteří jsou limitováni 


svými vzdělávacími schopnostmi. Základním principem těchto tříd je nabídka kvalitního vzdělávání, 


vytváření podmínek pro další vzdělávání a komunikace mezi lidmi, rozvíjení osobnosti každého tak, 


aby se mohl svobodně rozhodovat a připravit pro praktický život s ohledem na případné osobní 


handicapy. 


  
ŠKOLA POČET TŘÍD/  POČET DĚTÍ 


ZŠ Cimburkova 9/ 134 


ZŠ a MŠ Chelčického 9/ 111 


ZŠ Pražačka 4/ 47 


ZŠ a MŠ J. Seiferta 3/ 18 


MŠ Milíčův dům 2/ 22 
Zdroj: zahajovací výkaz M3 Výkaz o základní škole, stav k 30. 9. 2015 


 


2.5 Pedagogičtí pracovníci a jejich hodnocení, zvyšování profesionality, ostatní 
zaměstnanci škol 
 


V souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, splňují, 


případně si doplňují, všichni pedagogičtí pracovníci působící v mateřských a základních školách 
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požadovanou kvalifikaci. Všichni ředitelé škol jsou zároveň absolventy funkčního studia pro ředitele 


škol. 


Ředitelé jsou ze zákona povinni zpracovávat plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 


Městská část Praha 3 ředitelům pomáhá v monitoringu nabídek a organizací školení a seminářů,  


o které je mezi pedagogy velký zájem. Nejčastěji jsou to témata související s poruchami chování, 


pedagogickými procesy, inkluzí, multikulturou, moderními metodami výuky, počítačové kurzy aj.  


U vedoucích pracovníků jsou to navíc témata v oblasti legislativy a managementu ve školství. 


Orientovat se v problematice svého oboru a zjišťovat trendy a novinky jsou povinni i ostatní 


zaměstnanci škol. Také oni si podle výročních zpráv škol prohlubují znalosti a dovednosti potřebné 


k výkonu povolání. 


Městská část Praha 3 průběžně investuje finanční prostředky do postupné modernizace 


a digitalizace učebních pomůcek ve školách, s cílem zlepšit pracovní podmínky pedagogů. 


 


Pedagogičtí pracovníci, jejich odborná kvalifikace a další vzdělávání (DVPP) 
 


POČET PEDAGOGOGŮ   
MATEŘSKÉ ŠKOLY 


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 


celkem fyzických osob 
 


310 308 318 339 350 


z toho s odbornou 
kvalifikací 


267 270 278 303 315 


z toho doplňující si 
odbornou kvalifikaci 


43 38 40 36 35 


v tom rozšiřující si 
kvalifikaci a DVPP 


24 22 13 23 40 


Zdroj: podklady pro krajskou výroční zprávu, stav vždy k 31. 12. daného školního roku 
 


 


POČET PEDAGOGOGŮ   
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 


celkem fyzických osob 
 


138 143 147 155 161 


z toho s odbornou 
kvalifikací 


125 128 136 139 145 


z toho doplňující si 
odbornou kvalifikaci 


13 15 11 16 16 


v tom rozšiřující si 
kvalifikaci a DVPP 


10 14 8 12 21 


Zdroj: výroční zprávy základních škol, stav k 31. 12. daného školního roku  
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2.6 Hodnocení a monitorování vzdělávacího procesu 
 


 
V letech 2010–2015 proběhlo na základních školách a mateřských školách 32 inspekčních činností. 


Na některých školách byla Česká školní inspekce opakovaně, inspekční činnost se uskutečnila 


celkem na 17 základních a mateřských školách. 


Z těchto 32 kontrol bylo 18 shledáno bez pochybení, ve 14 případech byly zjištěny buď dílčí  


a formální chyby, které školy napravily okamžitě, ještě v době inspekční činnosti, nebo další 


pochybení, která byla napravena v zákonné lhůtě. 


Ředitelé škol provádějí vlastní hodnocení školy, které slouží jako podklad pro zpracování výroční 


zprávy za příslušný školní rok. 


Městská část Praha 3 jako zřizovatel prostřednictvím odboru školství průběžně monitoruje kvalitu 


vzdělávacího procesu ve školách formou předávání informací na pravidelných poradách 


s ředitelkami a řediteli mateřských a základních škol, tematickými návštěvami škol, osobními 


konzultacemi apod. V souladu se zjištěným stavem navrhuje opatření směřující k odstranění 


případných nedostatků. 


V oblasti finančního a materiálního zajištění, s důrazem na kvalitu vzdělávacího procesu, odbor 


školství průběžně spolupracuje s dalšími odbory městské části.  


Celkově lze konstatovat, že školy zřizované Městskou částí Praha 3 mají dobré materiální  


a technické podmínky, u většiny škol kvalita vzdělávání odpovídá požadovaným standardům, 


u některých škol je kvalita vzdělávání až nadprůměrná. 


 


2.7 Školní stravování 
 


Školy Městské části Prahy 3 provozují 24 školních kuchyní a 4 výdejny v mateřských a základních 


školách. Celková kapacita jídelen a výdejen je 8 848 jídel. V současné době zařízení školního 


stravování denně uvaří přibližně 6 000 obědů a 4 000 přesnídávek a svačin. Část škol poskytuje 


v rámci své doplňkové činnosti i stravování pro veřejnost. 


Stravování ve školních jídelnách zajišťuje 24 vedoucích zařízení školního stravování a dalších téměř 


100 provozních zaměstnanců (kuchařky a pomocné síly). 


Školní stravování se řídí platnými zákony a zejména prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb.,  


o školním stravování.  


V roce 2015 se školní jídelny Prahy 3 začaly připravovat na zavedení dietního stravování  


a pod vedením registrované nutriční terapeutky tento systém postupně zavádějí do praxe. 


Školní jídelny dodržují přísná hygienická pravidla, mají zavedený systém HACCP, sledují  


a informují strávníky o alergenech, plní spotřební koš s důrazem na výživové dávky  


i provozní a ekonomické požadavky na provoz zařízení školního stravování. 
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Zařízení jsou pravidelně kontrolována několika subjekty – krajskou hygienickou stanicí, Českou 


školní inspekcí, zřizovatelem aj. Výsledky těchto kontrol jsou podle dostupných inspekčních zpráv  


a záznamů v souladu s požadovanými standardy školního stravování. 


Městská část ve spolupráci s vedením některých základních škol zprostředkovává služby (finanční 


dary, které jsou podmíněné předchozím souhlasem zřizovatele) nadace Women for Women o.p.s. 


v rámci celostátního projektu Obědy pro děti. Podporuje tak pomoc dětem, které se ocitly v situaci, 


kdy jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách. Podle příslušné agendy 


ekonomického odboru od roku 2014 dosud nadace darovala prostřednictvím škol na úhradu obědů 


žáků finanční prostředky v celkové výši 309 096 Kč. Průběžný monitoring žáků a návrhy na jejich 


zařazení do tohoto programu provádějí třídní učitelé ve spolupráci s vedením škol. 


V dalším období městská část na základě požadavků vedení mateřských a základních škol zváží  


a podpoří zapojení se do výzev v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, 


vyhlašovaného Ministerstvem práce a sociálních věci. Cílem je zajistit dětem ze sociálně  


a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a podpořit u dětí 


vypěstování zdravých stravovacích návyků.  


Hlavním cílem těchto aktivit je nejen podpora finanční, ale i podpora, která pomáhá vyrovnávat 


startovací pozic pro sociálně znevýhodněné osoby v předškolním vzdělávání a usnadňuje tak jejich 


vstup do hlavního vzdělávacího proudu.  
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Přehled školních kuchyní a výdejen v mateřských a základních školách 
 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY KAPACITA 
KUCHYNĚ 


KAPACITA 
VÝDEJNY STRAVOVÁNÍ ZAJIŠŤUJE 


1. MŠ Jeseniova 4 175 - - 


2. MŠ Jeseniova 98 115 - - 


3. MŠ Jeseniova 204 240 - - 


4. MŠ Libická 200 - - 


5. MŠ Milíčův dům - 68 ZŠ a MŠ Chelčického 


6. MŠ Na Balkáně 110 - - 


7. MŠ Na Vrcholu - 80 MŠ Jeseniova 204 


8. MŠ nám. J. z Lobkovic 150 - - 


9. MŠ Pražačka 180 - - 


10. MŠ Sudoměřská 100 - - 


11. MŠ U Zásobní zahrady 200 60 - 


12. MŠ Vozová 180 - - 


13. MŠ Waldorfská 120 - - 


14. ZŠ a MŠ Jarov 300 120 ZŠ Pražačka (pouze pro MŠ) 


15. ZŠ a MŠ Chelčického                         
(včetně ŠJ  v ul. Žerotínova) 1 100 - - 


16. ZŠ a MŠ Chmelnice 750 - - 


17. ZŠ a MŠ J. Seiferta                    520 - - 


18. ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic              
(včetně ŠJ v ul. Perunova) 1 050 - - 


19. ZŠ Jeseniova 610 - - 


20. ZŠ Lupáčova 700 - - 


21. ZŠ nám. J. z Poděbrad 620 - - 


22. ZŠ Pražačka 750 - - 


23. Sportovní a rekreační areál Pražačka 300 - - 


24. Jesle 48 - - 


CELKEM MŠ A ZŠ 8 518 328   


 
Zdroj: rozhodnutí o zapsání do školského rejstříku příslušné školy k 31. 4. 2016 
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2.8 Vývoj počtu dětí a žáků 
 


2.8.1 Mateřské školy 


Vývoj počtu dětí ve sledovaném období 


  


  
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO 


1. MŠ Buková 48 48 47 48 0 


2. MŠ Jeseniova 4 175 175 175 175 172 


3. MŠ Jeseniova 98 100 100 100 100 100 


4. MŠ Jeseniova 204 84 112 112 112 112 


5. MŠ Libická 170 170 170 170 170 


6. MŠ Milíčův dům 68 68 68 68 67 


7. MŠ Na Balkáně 100 100 100 100 100 


8. MŠ Na Vrcholu 80 80 80 80 72 


9. MŠ nám. J. z Lobkovic 100 100 100 121 121 


10. MŠ Pražačka 130 130 130 154 154 


11. MŠ Sudoměřská 100 100 100 100 100 


12. MŠ U Zásobní zahrady 100 100 100 100 100 


13. MŠ Vozová 156 156 156 156 156 


14. MŠ Waldorfská 75 75 75 75 75 


15. ZŠ a MŠ Jarov* 0 0 0 42 97 


16. ZŠ a MŠ Chelčického  
(MŠ v ul. Žerotínova) 75 75 75 75 75 


17. ZŠ a MŠ Chmelnice 0 0 48 54 27 


18. ZŠ a MŠ J. z Lobkovic                        
(MŠ v ul. Perunova) 125 150 150 150 150 


19. ZŠ a MŠ J. Seiferta  
(MŠ v ul. Přibyslavská) 75 75 75 75 100 


CELKEM 1761 1814 1861 1955 1948 


Zdroj: zahajovací výkaz S1 – 01 Výkaz o mateřské škole vždy k 30. 9. příslušného školního roku 
Poznámka: * rozhodnutí o zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení příslušné školy v průběhu sledovaného 
období 
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Vývoj počtu kapacit ve sledovaném období 


 


  
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


KAPACITA 
ŠKOLY 


KAPACITA 
ŠKOLY 


KAPACITA 
ŠKOLY 


KAPACITA 
ŠKOLY 


KAPACITA 
ŠKOLY 


1. MŠ Buková 48 48 48 48 0 


2. MŠ Jeseniova 4 175 175 175 175 175 


3. MŠ Jeseniova 98 100 100 100 100 100 


4. MŠ Jeseniova 204 84 112 112 112 112 


5. MŠ Libická 170 170 170 170 170 


6. MŠ Milíčův dům 68 68 68 68 68 


7. MŠ Na Balkáně 100 100 100 100 100 


8. MŠ Na Vrcholu 80 80 80 80 80 


9. MŠ nám. J. z Lobkovic 100 100 100 121 121 


10. MŠ Pražačka 130 130 130 154 154 


11. MŠ Sudoměřská 100 100 100 100 100 


12. MŠ U Zásobní zahrady 156 156 156 156 156 


13. MŠ Vozová 157 157 157 157 157 


14. MŠ Waldorfská 75 75 75 100 100 


15. ZŠ a MŠ Jarov* 0 0 0 112 112 


16. ZŠ a MŠ Chelčického  
(MŠ v ul. Žerotínova) 75 75 75 75 75 


17. ZŠ a MŠ Chmelnice 0 0 50 56 28 


18. ZŠ a MŠ J. z Lobkovic                        
(MŠ v ul. Perunova) 150 150 150 150 150 


19. ZŠ a MŠ J. Seiferta  
(MŠ v ul. Přibyslavská) 75 75 75 75 131 


CELKEM 1843 1871 1921 2109 2089 


Zdroj: rozhodnutí o zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení příslušné školy v průběhu sledovaného období 
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Grafické znázornění počtu zapsaných dětí a počtu kapacit 


 


 


Z výše uvedených dat je patrné, že zřizovatel přijatými opatřeními průběžně optimalizoval kapacity 


mateřských škol a vytvářel podmínky pro přijetí dětí do předškolních zařízení v souladu 


s příslušnými právními normami a i s přihlédnutím k potřebám obyvatelstva městské části Praha 3. 


Od školního roku 2011/2012 byly původní kapacity k 1. 9. 2015 navýšeny o 246 míst. 
  


Stávající naplněnost mateřských škol, které zřizuje městská část Praha 3, je téměř 94 %. 


V dokumentu Analýza a prognóza vybavení města v oblasti základního školství a předškolní 


výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020 (duben 2016, HMP) je konstatováno, že do roku 2020 


se na území městské části Praha 3 neočekává výrazný nárůst dětí ve věku 3 – 5 let, které by měly 


vstoupit do vzdělávací soustavy. Odhadovaný demografický deficit v roce 2020 bude činit 180 míst. 


Městská část Praha 3 předpokládá, že tento deficit pokryje ze stávajících rezerv, které činí 141 míst 


a zajištěním míst v nové mateřské škole Třebešín (stavba bude předána investorem 


pravděpodobně v roce 2017) s plánovanou kapacitou 60 míst.  
   


Novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zavádí mimo jiné i státem 


garantované právo na umístnění dítěte do mateřské školy a to v následujících časových horizontech 


- od školního roku 2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání před prvním rokem povinné školní 


docházky, dále od roku 2017 budou mít nárok na umístnění v mateřské škole děti od čtyř let, od roku 


2018 děti od tří let. Od roku 2020 budou do předškolního vzdělávání přijímány dětí od 2 let, v těchto 


souvislostech je předpokládaný deficit kapacit v mateřských školách v roce 2020  


na území městské části celkem 939 míst.  


 


V rámci zajištění budoucí kapacitní perspektivy v mateřských školách Zastupitelstvo městské části 


Praha 3 usnesením č. 90 z 16. 6. 2015 schválilo záměr zajištění kapacity pro děti od dvou let věku 


v lokalitě Buková. Po vybudování čtyřtřídní mateřské školy s kapacitou 96 dětí dojde ke zřízení 


nové příspěvkové organizace – mateřské školy. Tento požadavek vychází z výsledku ankety, které 


se na jaře 2015 zúčastnilo téměř 1200 respondentů, rodičů dětí v mateřských školách, jejichž 
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zřizovatelem je Praha 3. Přibližně dvě třetiny dotázaných projevilo souhlas s vybudováním dalšího 


zařízení pro děti od dvou let věku. Dále předpokládáme transformaci stávajících jeslí na mateřskou 


školu s kapacitou 44 míst, případně na základě zhodnocení výše uvedených skutečností i budování 


nových kapacit v rámci plánované rezidenční výstavby a plánovaných legislativních změn. 


Děti s odlišným mateřským jazykem 


 


  
 


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY* 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


1. MŠ Buková 0 0 1 2 0 


2. MŠ Jeseniova 4 8 10 15 20 25 


3. MŠ Jeseniova 98 8 7 4 5 5 


4. MŠ Jeseniova 204 3 0 0 4 3 


5. MŠ Libická 0 0 0 0 0 


6. MŠ Milíčův dům 4 4 4 4 2 


7. MŠ Na Balkáně 4 3 4 7 7 


8. MŠ Na Vrcholu 2 3 5 5 5 


9. MŠ J. z Lobkovic 5 4 4 7 13 


10. MŠ Pražačka 1 2 4 5 11 


11. MŠ Sudoměřská 2 3 11 11 13 


12. MŠ U Zásobní zahrady 5 4 5 6 16 


13. MŠ Vozová 3 2 10 11 16 


14. MŠ Waldorfská 4 4 6 2 0 


15. ZŠ a MŠ Jarov* 0 0 0 1 0 


16. 


ZŠ a MŠ Chelčického   
(MŠ v ul. Žerotínova) 12 11 14 16 11 


17. ZŠ a MŠ Chmelnice 0 0 5 4 2 


18. 


ZŠ a MŠ J. Seiferta           
(MŠ v ul. Přibyslavská) 


12 16 14 12 21 


19. 


ZŠ a MŠ                            
nám. J. z Lobkovic                       
(v ul. MŠ Perunova) 


17 20 22 17 22 


CELKEM 90 93 128 139 172 
Zdroj: zahajovací výkaz S1 – 01 Výkaz o mateřské škole vždy k 30. 9. příslušného školního roku 
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Zdroj: zahajovací výkaz S1 Mateřské školy vždy k 31. 10. příslušného školního roku 
Náklady na dítě v Kč ve sledovaném období  


       
  


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 


1. MŠ Buková 33 500 34 781 34 781 35 521 20 542 


2. MŠ Jeseniova 4 7 429 7 429 7 429 7 429 7 057 


3. MŠ Jeseniova 98 10 000 10 500 10 500 10 700 10 165 


4. MŠ Jeseniova 204 11 574 15 595 12 683 12 683 12 049 


5. MŠ Libická 8 529 8 765 8 824 9 000 8 550 


6. MŠ Milíčův dům 19 118 20 588 20 588 21 324 20 257 


7. MŠ Na Balkáně 12 000 12 600 12 600 12 800 12 160 


8. MŠ Na Vrcholu 12 280 10 280 10 375 10 375 9 856 


9. MŠ J. z Lobkovic 12 220 13 000 13 000 13 300 10 442 


10. MŠ Pražačka 8 462 8 846 10 000 10 615 8 513 


11. MŠ Sudoměřská 11 600 11 600 11 600 11 600 11 020 


12. MŠ U Zásobní zahrady 10 300 10 500 10 500 10 500 9 975 


13. MŠ Vozová 8 462 8 846 10 000 10 615 8 513 


14. MŠ Waldorfská 17 054 15 385 16 615 17 256 16 394 
Zdroj: ekonomická agenda Odboru školství MČ Praha 3 


 


Náklady na jedno dítě se odvíjejí od výše neinvestičního příspěvku na provoz školy  


a počtu dětí. U příspěvkových organizací ZŠ, součástí kterých je i MŠ, jsou náklady evidovány 


jedním číslem za organizaci, proto v tomto přehledu nejsou uvedeny mateřské školy, které jsou 


součástí základních škol. Náklady na dítě pro školní rok 2015/2016 bude možno vyčíslit po řádné 
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účetní závěrce k 31. 12 2016, proto je v ekonomických tabulkách uvedeno jiné sledované období. 


Vyčíslené náklady nelze brát pouze jako nominální hodnoty a v tomto principu je porovnávat, 


protože každá škola má jiné podmínky, které zásadně ovlivňují výši provozních nákladů. Informace 


o hospodaření včetně přijatých opatření jsou předmětem průběžných kontrol  


ze strany zřizovatele. Výsledky hospodaření jsou zdokumentovány ve zprávách o hospodaření  


za příslušný rok. 


Letní provoz v mateřských školách 


Dlouhodobým záměrem Městské části Praha 3 je zajistit provoz ve vybraných mateřských školách 


po dobu letních prázdnin, a to i ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Z harmonogramu 


provozu v době hlavních prázdnin jsou vždy vyřazeny ty školy, v nichž jsou prováděny stavební 


úpravy, opravy a jiné provozní práce neumožňující pedagogickou činnost.  
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2.8.2 Základní školy 


Vývoj počtu žáků ve sledovaném období  


 


  
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 


2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO ZAPSÁNO 


1. ZŠ Cimburkova* 176 181 193 201 180 


2. 
ZŠ a MŠ Chelčického  
v tom pracoviště 
Žerotínova I. stupeň 


367                 v 
tom           71 


404               v 
tom          95 


450               v 
tom           
101 


480               v 
tom            
107 


496               v 
tom            
115 


3. ZŠ Chmelnice 358 405 475 502 544 


4. ZŠ a MŠ J. Seiferta 197 195 189 186 211 


5. ZŠ a MŠ Jarov 245 248 245 253 258 


6. ZŠ Jeseniova 511 505 553 620 686 


7. ZŠ Lupáčova 582 599 639 672 716 


8. 
ZŠ a MŠ nám. J. Lobkovic       
v tom pracoviště 
Perunova I. stupeň 


382                       
v tom           58 


384               v 
tom          71 


386               v 
tom           87 


407               v 
tom            
91 


410               v 
tom            
100 


9. ZŠ nám. J. z Poděbrad 364 374 375 397 436 


10. ZŠ Pražačka 207 231 237 254 248 


CELKEM 3389 3526 3742 3972 4185 


Zdroj: zahajovací výkaz M3 Výkaz o základní škole vždy k 30. 9. příslušného školního roku 
 
Poznámky: 
*  Rejstříková kapacita s reálnou kapacitou uvedenou v tabulce se liší podle obsahu vzdělávacích programů  
    ve školách, zohledňuje kapacitu školy podle počtu odborných učeb, počtu tříd s autistickými dětmi apod. 
** Škola byla do školního roku 2011/2012 vedena jako ZŠ Havlíčkovo nám. 10, Praha 3. 
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Vývoj počtu kapacit ve sledovaném období  


 


  
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 


2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


KAPACITA KAPACITA  KAPACITA KAPACITA KAPACITA 


1. ZŠ Cimburkova* 451 451 451 231 231 


2. 
ZŠ a MŠ Chelčického  
v tom pracoviště 
Žerotínova I. stupeň 


1150 1150 1150 1150 1150 


3. ZŠ Chmelnice 600 600 600 600 700 


4. ZŠ a MŠ J. Seiferta 510 510 510 510 510 


5. ZŠ a MŠ Jarov 320 320 320 320 320 


6. ZŠ Jeseniova 652 652 652 652 652 


7. ZŠ Lupáčova 735 735 735 735 735 


8. 
ZŠ a MŠ nám. J. Lobkovic       
v tom pracoviště 
Perunova I. stupeň 


1100 1100 1100 1100 1100 


9. ZŠ nám. J. z Poděbrad 620 620 620 620 620 


10. ZŠ Pražačka 335 335 335 335 335 


CELKEM 6473 6473 6473 6253 6353 
Zdroj: rozhodnutí o zapsání do Rejstříku škol a školských zařízení příslušné školy v průběhu sledovaného období 
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Grafické znázornění počtu zapsaných žáků a počtu kapacit 


 


Zdroj: zahajovací výkaz S3 Základní školy vždy k 31. 10. příslušného školního roku 


 


Z uvedených dat, počtu zapsaných žáků a počtu kapacit v základních školkách je patrné, že 


zřizovatel má vytvořené dostatečné kapacity pro budoucí období. Dokument Analýza a prognóza 


vybavení města v oblasti základního školství a předškolní výchovy v hl. m. Praze v roce 2015  


a 2020, (dubna 2016, HMP) prognózuje, že v roce 2020, bude na území městské části Praha 3 


převis nabídky v základních školách zřizovaných městskou části celkem 580 míst.  


 


Z důvodů objektivního výkaznictví a požívání stejné metodiky jako Institut plánování a rozvoje hl. 


m. Prahy, nejsou v tabulce Vývoj počtu žáků ve sledovaném období zahrnuty počty žáků 


přípravných tříd. Tato hodnota se ve sledovaných obdobích pohybuje v řádu do 60 míst a není 


limitujícím ani ohrožujícím faktorem ve smyslu budoucích kapacit. 


 


Stávající naplněnost základních škol, které zřizuje městská část Praha 3, je 68 %. Školy prozatím 


volné kapacity využívají jako odborné učebny, popřípadě je dočasně pronajímají soukromým 


vzdělávacím institucím, nebo školám jiných zřizovatelů. 


 


Městská část Praha 3 nepředpokládá v této oblasti do budoucna zásadní změny. 
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Žáci s odlišným mateřským jazykem 


  
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


1. ZŠ Cimburkova* 7 13 11 10 11 


2. 
ZŠ a MŠ Chelčického  
v tom pracoviště 
Žerotínova I. stupeň 


34 29 29 34 44 


3. ZŠ Chmelnice 21 20 19 23 22 


4. ZŠ a MŠ J. Seiferta 26 27 31 40 50 


5. ZŠ a MŠ Jarov 7 6 7 4 6 


6. ZŠ Jeseniova 36 38 36 41 45 


7. ZŠ Lupáčova 27 36 40 42 31 


8. 


ZŠ a MŠ nám. J. 
Lobkovic       
v tom pracoviště 
Perunova I. stupeň 


34 33 29 33 57 


9. ZŠ nám. J. z Poděbrad 43 43 42 47 11 


10. ZŠ Pražačka 5 7 9 15   


CELKEM: 240 252 253 289 277 
Zdroj: zahajovací výkaz M3 Výkaz o základní škole vždy k 30. 9. příslušného školního roku 
 


 
Zdroj: zahajovací výkaz M3 Výkaz o základní škole vždy k 30. 9. příslušného školního roku 
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Náklady na žáka v Kč ve sledovaném období 


       
  


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 
POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 


1. ZŠ Cimburkova 18 750 19 318 19 062 20 468 22 153 


2. ZŠ a MŠ Chelčického* 13 859 14 932 14 000 12 888 11 581 


3. ZŠ Chmelnice 9 668 9 218 8 148 6 692 7 059 


4. ZŠ a MŠ J. Seiferta*                  15 328 16 176 16 893 17 466 16 784 


5. ZŠ a MŠ Jarov** 8 504 8 980 8 871 9 020 20 514 


6. ZŠ Jeseniova 10 669 10 176 10 297 9 494 8 044 


7. ZŠ Lupáčova 7 928 7 560 7 364 7 044 6 363 


8. ZŠ a MŠ  
nám. J. z Lobkovic* 11 542 10 828 10 821 10 243 9 364 


9. ZŠ nám. J. z Poděbrad 14 583 13 736 13 369 13 333 11 965 


10. ZŠ Pražačka 15 263 14 010 12 554 12 321 10 921 


Zdroj: ekonomická agenda Odboru školství a zdravotnictví MČ Praha 3 
 
Poznámky: 
*   Do uvedené částky jsou zahrnuty děti MŠ a I. stupeň v odloučených pracovištích 
** Do uvedené částky jsou zahrnuty děti MŠ pouze ve školním roce 2014/2015 
 
 
Náklady na jednoho žáka se odvíjejí od výše neinvestičního příspěvku na provoz školy  


a počtu zapsaných žáků. Obdobně jako u mateřských škol náklady na žáka pro školní rok 


2015/2016 bude možno vyčíslit po řádné účetní závěrce k 31. 12 2016, proto je v ekonomických 


tabulkách uvedeno jiné sledované období. I v segmentu základního vzdělávání nelze vyčíslené 


náklady brát pouze jako nominální hodnoty a v tomto principu je porovnávat, protože každá škola 


má jiné podmínky, které zásadně ovlivňují výši provozních nákladů. Informace o hospodaření 


včetně přijatých opatření jsou předmětem průběžných kontrol ze strany zřizovatele. Výsledky 


hospodaření jsou zdokumentovány ve zprávách o hospodaření za příslušný rok. 
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3 ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 


Pravidelné zájmové vzdělávání je realizováno zejména ve školních družinách a klubech na základě 


vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Celková kapacita školních družin v základních 


školách je dlouhodobě téměř stejná, ve školním roce 2015/2016 činila 2 242 míst.  


Počet zapsaných žáků ve školních družinách a školních klubech ve sledovaném období 


   
  SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


POŘ.Č. NÁZEV ŠKOLY 
ÚPLATA             


v Kč  
za měs. 


KAPACITA* 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 


1. ZŠ Cimburkova** 100 48 53 52 51 54 48 


2. 


ZŠ a MŠ 
Chelčického     
v tom pracoviště 
Žerotínova I. 
stupeň 


150 320 216 237 255 262 296 


  ZŠ a MŠ 
Chelčického*** 0 0 0 0 0 0 0 


3. ZŠ Chmelnice 200 350 209 230 270 292 307 


4. ZŠ a MŠ J. Seiferta 100 125 71 76 74 70 75 


5. ZŠ a MŠ Jarov 200 200 180 197 197 196 190 


6. ZŠ Jeseniova 200 180 150 150 160 147 161 


7. ZŠ Lupáčova 210 300 240 238 264 293 300 


  ZŠ Lupáčova**** 210 0 30 29 27 32 45 


8. 


ZŠ a MŠ                                     
nám. J. z Lobkovic 
v tom pracoviště 
Perunova I. stupeň 


200 350 180 220 245 238 261 


9. ZŠ  
nám. J. z Poděbrad 180 250 172 214 223 217 235 


10. ZŠ Pražačka 150 119 78 90 89 91 95 


CELKEM: 2 242 1 579 1 733 1 855 1 892 2 013 
Zdroj: zahajovací výkaz Z 2-01 O školní družině - školním klubu vždy k 31. 10. příslušného roku 
Poznámky: * Kapacita dle posledního aktuálního rozhodnutí zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení 


    ** Škola byla do školního roku 2013/ 2014 vedena jako ZŠ Havlíčkovo nám. 10, Praha 3 
                 *** Školní klub je zapsán v rejstříku; není funkční 


    **** Školní klub 
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Zdroj: zahajovací výkaz Z 2-01 O školní družině - školním klubu vždy k 31. 10. příslušného roku 
 


Předškolní zařízení a školy Městské části Praha 3 dále zajišťují různé formy zájmového  


a neformálního vzdělávání, které je provozováno zájmovými spolky, sportovními kluby, Domem 


dětí a mládeže Ulita, Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy a dalšími institucemi na základě smluv  


o pronájmech, nebo samotnými školami v rámci hlavních nebo doplňkových činností školy. 


Do této kapitoly lze zařadit i další významné akce a soutěže vyhlášené v uplynulém období, 


např. Dokument Praha a Pražané během druhé světové války, soutěž Domino, Diploma 


Comenianum, Pohár starosty Hartiga, Student cup, Den dětí, Volný čas na Trojce, nově Prázdniny 


na Trojce. 


Od roku 2015 odbor školství zajišťuje formálně a koordinačně dotační řízení v rámci dotační politiky 


Městské části Praha 3. Poskytuje nezbytný organizační a administrativní servis příslušným komisím 


pro schvalování a navrhování dotací, dále metodickou i provozně technickou pomoc žadatelům  


o dotace.  


Odbor školství spravuje databázi neziskových organizací Prahy 3. Na vyžádání poskytuje těmto 


organizacím různé informace týkající se jejich zajištění činnosti, metodickou, propagační   


a další pomoc. 


Školy a školská zařízení nabízejí zájmové aktivity zvláště formou kroužků a příměstských táborů 


v době letních prázdnin. 


Odbor školství spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi především v aktualizaci 


katalogu NNO. Nedílnou součástí spolupráce městské části s těmito organizacemi je vypsání 


dotačních programů, které jsou určeny především pro volný čas dětí a mládeže, ale také  


i pro aktivity celých rodinných týmů. 
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4 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
 


Prevence je realizována formou besed, sledováním dokumentárních filmů s následnou diskusí  


a podobných aktivit. Tam, kde se to jeví vhodné, školy propojují jednotlivá témata s výukou. 


Podpora třídních kolektivů napříč školou je garantována především projekty, které jsou 


koncipovány tak, aby docházelo ke vzájemnému poznávání a spolupráci žáků napříč všemi třídami.  


Školní metodici prevence se účastní metodických schůzek a tematických programů 


organizovaných    Mgr. Petrem Klímou, ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu  


3 a 9. S obsahem schůzek seznamují metodici prevence ostatní pedagogy na pedagogických 


poradách.  


Na některých školách se vyplňují sociometrické dotazníky, které jsou založeny na pozorování, 


popisu a srovnávacím hodnocení jednotlivých žáků. Po vyhodnocení dotazníků jsou s výsledky 


seznámeni především třídní učitelé a vedení školy.    


V rámci svých preventivních programů školy spolupracují s Policií ČR, Městskou policií, občanským 


sdružením Život bez závislostí a dalšími. 


 


5 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JINÝCH ZŘIZOVATELŮ 
 


Speciální vzdělávání 


1. Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 (HMP) 


2. Středisko praktického vyučování Inventaria s.r.o, Praha 3, Jičínská 4 


3. Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o., Praha 3, Chelčického 911/2 


  


Předškolní vzdělávání 


1. Mateřská škola Paleček o.p.s., Praha 3, U Zásobní zahrady 2697 


2. Mateřská škola ABC ACADEMY, s.r.o., Praha 3, Na Vrcholu 1955 (pracoviště) 


3. Lipa mateřská škola s.r.o., Praha 3, Na Třebešíně 3374 (pracoviště) 


       


Střední vzdělávání 


1. Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, 
Komenského náměstí 400/9 (HMP) 


2. Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 (HMP) 


3. Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 (HMP) 


4. Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37(HMP) 


5. Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3 (HMP) 
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6. Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 
2 (HMP) 


7. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, 
Žižkovo náměstí 1 (HMP)  


8. Bankovní akademie-gymnázium, SOŠ a VOŠ, a.s., Vlkova 12, Praha 3  


9. Střední škola knižní kultury, o.p.s, Perunova 975/6, Praha 3  


10. Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o., Praha 3, Žerotínova 1100/36  


11. Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o., pobočka Praha, Praha 3, Cimburkova 
18/600  


12. Mezinárodní konzervatoř Praha – International Conservatory Prague, s.r.o, Praha 3, 
Olšanská 55/5 


 


Vysokoškolské vzdělávání  


1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 3, náměstí W. Churchilla 4 (veřejná) 


2. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Praha 3, Prokopova 10/16 


3. Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s.r.o., Praha 3, Roháčova 63 


 


Základní umělecké školství 


1. Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 (HMP) 


2. Hudební škola HMP, Praha 3, Komenského nám. 400/9 (HMP) 


 


Zájmové vzdělávání 


1. Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 (HMP) 


 


Pedagogicko-psychologické poradenství 


      1.  Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3 (HMP) 


 


6 VIZE VZDĚLÁVÁNÍ 2016 – 2020  
 
Obecná charakteristika cílového stavu 


Inteligentní vzdělávání pro budoucnost 


Motivačně a efektivně fungující edukativní systém pro podporu formálního a neformálního 


vzdělávání včetně podpory informálního učení dětí, žáků, pedagogických pracovníků  


a ostatní veřejnosti. 


Vzdělávání, které klade důraz na pochopení podstaty a vnímání kontextu, na motivaci jedince, 


získávání vědomostí, rozvoj měkkých a tvrdých dovedností a podporu digitální gramotnosti. 
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Vzdělávání, jako efektivní nástroj, který motivuje k získávání potřebných kompetencí v průběhu 


celého života. 


Inteligentní vzdělávání, které je širokou veřejností vnímáno jako: 


 


• moderní a pestré svou nabídkou vzdělávacích forem a metod práce odpovídajících  


21. století 


• dynamické svou schopností vnímat individuální vzdělávací i osobnostní potenciál 


jednotlivce  


• žádoucí a vyhledávané pro školní kurikula včetně edukačních cílů a procesů jejich 


osvojování 


 


7 PRIORITY VZDĚLÁVÁNÍ 2016 – 2020 


Rozvojové priority vycházejí ze základních strategických a implementačních dokumentů vzdělávací 


politiky ČR, záměrů hlavního města Prahy, základních a prováděcích zákonných norem, 


programových cílů a příslušných koncepčních dokumentů Rady městské části Prahy 3. Jsou to 


zejména: 


1. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 


2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky  
na období 2015 – 2020 


3. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 


4. Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 


5. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 


6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města  
Prahy 2016 - 2020 


7. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění 


8. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 


9. Úmluva o právech dítěte 


10. Programové cíle Rady MČ Praha 3 pro volební období 2014 -2018 


11. Koncepce rozvoje spolupráce MČ Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 
2015 - 2018 


 


V souladu s těmito dokumenty je stanoveno pět základních rozvojových priorit v oblasti školské 


politiky na území Městské části Praha 3, jejichž hlavním záměrem je udávání směru dalšího vývoje 


v oblasti formálního i neformálního vzdělávání pro období do roku 2020.  
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Jsou to tyto rozvojové priority: 


1. Rovné příležitosti ke vzdělávání, společné vzdělávání 


2. Pedagogové, jejich kvalita, role a prestiž, zaměstnanci škol 


3. Zkvalitňování, monitoring a hodnocení předškolního a základního vzdělávání 


4. Zdravý životní styl ve školních jídelnách 


5. Zájmové a neformální vzdělávání a jeho podpora 


 


7.1 Rovné příležitosti ke vzdělávání, společné vzdělávání 


 


7.1.1 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami: 


zdravotně znevýhodněné děti a žáci, sociálně znevýhodněné děti a žáci; školská 


poradenská zařízení, včasná péče v rámci předškolního vzdělávání 


 


Koncepční záměry: 


1. vytvářet podmínky pro postupné a systémové začleňování dětí se speciálními vzdělávacími 


potřebami do hlavního vzdělávacího proudu v rámci společného vzdělávání 


2. při zajišťování včasné péče vytvářet podmínky pro spolupráci s jinými MČ  


a v rámci partnerství i s neziskovými organizacemi  


3. zachovat stávající síť speciálních a přípravných tříd, případně podle potřeb škol iniciovat 


zřízení nových tříd, oddělení nebo studijních skupin na dalších školách 


4. zajistit bezbariérovost školských budov ve vybraných lokalitách 


5. podporovat mezioborovou spolupráci mezi resorty školství, zdravotnictví a sociální oblasti 


s důrazem na řešení problematiky sociálně znevýhodněných dětí a žáků 


6. zajistit pro veřejnost i školy dostupnost a kvalitu poradenských služeb pedagogicko-


psychologické poradny, případně služby centra souvisejícího s problematikou poskytování 


poradenské pomoci v zájmu dítěte nebo nezletilého žáka 


7. v souladu s požadavky škol vytvořit lokální síť školních poradenských pracovišť (výchovný 


poradce, školní metodik prevence rizikového chování, školní psycholog) 


8. zajistit vzdělávání dětí od 2 let v rámci předškolního vzdělávání 


9. podpořit využívání digitálních technologií ve společném vzdělávání 


 


7.1.2 Vzdělávání nadaných a talentovaných dětí a žáků 


 


Koncepční záměry: 


1. vytvářet podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných a talentovaných dětí a žáků, podpořit 


tvorbu individuálních studijních plánů, případně podpořit úpravy organizace vzdělávání 


2. podpořit rozšiřování nabídky činností podporujících intelekt v oblasti umění, techniky, 


přírodních věd, jazykových dovedností apod. formou rozšířené výuky v rámci vybraných 


předmětů nebo skupiny předmětů 


3. podporovat zájmové vzdělávání a nabídku dalších volnočasových aktivit pro nadané  


a talentované děti a žáky 
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4. oceňovat na úrovni MČ Praha 3 talentované žáky  


 


7.1.3 Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 


 


Koncepční záměry: 


1. v souladu s kurikulárními dokumenty průběžně podporovat vytváření vzdělávacích 


podmínek pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem 


2. podpořit formou partnerství projekty škol - vlastní nebo realizované prostřednictvím výzev 


ESF, zaměřených na poznávání lidské diversity jako zdroje poznání s výjimečnou dimenzí 


v rámci formálního i neformálního vzdělávání 


3. v oblasti poradenství spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi s důrazem  


na metodickou pomoc a možnosti asistence ve školách 


4. garantovat a podporovat tvorbu výukových materiálů pro děti a žáky s odlišným 


mateřským jazykem 


 


7.2 Pedagogové, jejich kvalita, role a prestiž, zaměstnanci škol 


 


Koncepční záměry: 


1. podporovat zvyšování profesní zdatnosti pedagogických pracovníků v rámci příslušných 


legislativních norem, zejména zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 


s důrazem na obnovování, udržování a doplňování kvalifikace  


2. intenzivně spolupracovat s NIDV a dalšími institucemi při zajišťování kvalitní metodické 


podpory a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na moderní metody 


výuky a digitální gramotnosti pedagogů 


3. připravit podmínky pro implementaci kariérního systému a odměňování pedagogických 


pracovníků škol 


4. oceňovat pedagogické pracovníky u příležitosti významných dnů, stanovit kritéria pro jejich 


oceňování v návaznosti na stanovený standard MŠMT pro profesi učitele v návaznosti  


na kariérní systém 


5. revidovat systém hodnocení a oceňování ředitelů škol včetně hodnotících kritérií 


v návaznosti na standard MŠMT pro profesi ředitele v návaznosti na kariérní systém 


6. podporovat osobnostní a profesní rozvoj nepedagogických pracovníků škol zajišťujících 


provoz škol a školních jídelen 


 


7.3 Zkvalitňování, monitoring a hodnocení předškolního a základního vzdělávání 


 


Koncepční záměry: 


1. vytvořit podmínky pro implementaci systematického hodnocení žáků i škol v návaznosti  


na státní systém hodnocení – Kvalitní škola, případně vytvořit nebo doplnit tento systém  


o vlastní hodnotící kritéria v souladu se stanovenými pravidly ze strany MŠMT, ČŠI apod. 


2. podpořit implementaci formativního hodnocení žáků ve školách, které o toto hodnocení 


projeví zájem 
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3. zajistit šetření v rámci zjišťování optimálního klimatu ve školách, případně vytvořit vlastní 


nástroj pro toto šetření s důrazem na aspekty inkluzivního vzdělávání 


4. podporovat, monitorovat a vyhodnocovat výsledky zjištěné úrovně vzdělávání žáků v ZŠ,  


a i ze strany zřizovatele navrhovat opatření v rámci zjištěných šetření (žáci 5. a 9. ročníků 


ZŠ) 


5. podporovat externí evaluaci škol a autoevaluaci škol na základě doporučujících kritérií 


stanovených zřizovatelem 


6. motivovat školy k čerpání prostředků z příslušných operačních programů EU, zejména 


v oblasti inkluze, multikultury, poradenství, asistence apod. 


7. motivovat školy k využívání datového úložiště OŠ Prahy 3 


8. podpořit vytvoření sdíleného úložiště digitálních učebních materiálů 


9. při hodnocení výsledků vzdělávání spolupracovat se školskými radami 


10. podporovat využití výsledků OECD a PISA v praxi škol  
 


7.4 Zdravý životní styl ve školních jídelnách 


 


Koncepční záměry: 


1. podporovat kvalitu školního stravování včetně podpory v oblasti zdravého životního stylu, 


společenských norem, kultury stravování apod. 


2. průběžně sledovat a vyhodnocovat výživové normy ve školních jídelnách 


3. podporovat spolupráci školních jídelen s veřejností, nabízet stravování pro cizí strávníky 


4. podpořit školy při zapojení do projektu MŠMT Zdravá školní jídelna 


 


7.5 Zájmové a neformální vzdělávání a jeho podpora 


 


Koncepční záměry: 


1. realizovat kvalitní zájmové vzdělávání v prostředí školních družin a klubů 


2. podporovat spolupráci škol s NNO a školskými zařízeními při realizaci zájmového vzdělávání 


formou pravidelné, táborové, příležitostné činnosti s důrazem na prevenci sociálně 


patologických jevů 


3. realizovat spolupráci s neziskovými organizacemi v rámci cílů a priorit vymezených 


Koncepcí rozvoje spolupráce MČ Praha 3 s NNO na období 2015 – 2018 


4. zajišťovat dotační procesy v rámci Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 
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8 OBYVATELSTVO A PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ 
 


Vývoj počtu obyvatel na území městské části Praha 3 ve sledovaném období 


 


 


SLEDOVANÉ OBDOBÍ 


KÓD 500 097 2010 2011 2012 2013 2014 


MČ Praha 3 73 587 71 140 71 409 71 023 72 042 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
 


Prostupnost vzdělávací soustavou do roku 2020 


rok narození počet narozených dětí na 
území MČ Praha 3 


počet zapsaných dětí do 1. 
ročníků v ZŠ Praha 3 


rok zapsaní dětí do 1. 
ročníků v ZŠ Praha 3 


2014 850 710 2020 


2013 841 702 2019 


2012 789 659 2018 


2011 815 681 2017 


2010 826 690 2016 


2009 784 610 2015 


2008 825 524 2014 


2007 755 479 2013 


2006 673 478 2012 


2005 705 483 2011 


2004 668 427 2010 


2003 606 436 2009 


2002 599 427 2008 


2001 601 411 2007 


2000 596 441 2006 


1999 578 434 2005 


1998 600 431 2004 


1997 600 421 2003 
Zdroj: Český statistický úřad; Zahajovací výkaz M3 Výkaz o základní škole vždy k 30. 9. příslušného roku 


 


Z výše uvedených dat je patrný předpokládaný počet dětí, které nově vstoupí do vzdělávací 


soustavy jako žáci 1. ročníků ve sledovaném období 2016 – 2020. 


K odhadu počtu dětí, které půjdou k zápisu do první třídy v letech 2016 – 2020, byla použita 


dostupná data narozených dětí od roku 1997 do roku 2014 a počty dětí zapsaných do prvních tříd 


od roku 2003 do roku 2014. Vzájemný vztah byl vyjádřen korelačním koeficientem, který je použit 


pro odhad dat budoucích. 
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K vývoji počtu dětí a odhadu kapacit v oblasti mateřských a základních škol je možné dále pracovat 


s daty uvedenými v materiálu Analýza a prognóza vybavení města v oblasti základního školství  


a předškolní výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020, které vydalo Hlavní město Praha na 


základě Usnesení č. 489 ze dne 8.3 2016. 


Tato studie (pracovní materiál HMP, duben 2016) prognózuje v oblasti mateřského a základního 


školství v Praze 3 scénář, který předpokládá do roku 2020 dostatečné kapacity (včetně nově 


budovaných – MŠ Buková, MŠ Pod Třebešínem), obdobně jako výsledky uvedené v tabulce 


Prostupnost vzdělávací soustavy do roku 2020.  


V dalším období po roce 2020 je třeba vzít v úvahu rozvoj MČ Praha 3 s důrazem na plánovanou 


bytovou výstavbu. Na základě dostupných informací odboru územního rozvoje MČ Praha 3 se jedná 


především o výstavbu následujících bytových komplexů: 


1. Nákladové nádraží Žižkov (součástí plánů je i výstavba základní a mateřské školy)  


sever cca 2500 bytů, jihovýchod cca 2000 – 3000 bytů 


2. Rezidence Garden Tower, 682 bytů, Olšanská ulice  


3. Rezidenční park na Vackově, celkem 1500 bytů  


4. Rezidence Tulipa, cca 700 bytů (zajištěna výstavba MŠ Třebešín s kapacitou 66 míst) 


5. Centrální park Praha, 629 bytů, ulice Ke Kapslovně, Malešická, Pitterova 


6. Nárůst bytového fondu cca o 15% stávajícího bytového fondu 


 


Prognózování sociálních systémů je složité. V dalším období je třeba průběžně monitorovat 


zejména vývoj počtu obyvatelstva v MČ Praha 3 v návaznosti na předpokládaný územní rozvoj, 


výstavba ve vybraných lokalitách musí zahrnovat i výstavbu základních  


a mateřských škol. 
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9 ZÁVĚR 


Dokument retrospektivně popisuje stávající systém školských zařízení v Praze 3 a na základě 


zjištěných skutečností odhaduje budoucí možný vývoj z pohledu kapacit a vzdělávacích potřeb dětí, 


žáků, pedagogů i celé společnosti vůbec.  


Městská část Praha 3 jako garant obecného vzdělávání ve školách, které zřizuje, stanovuje v tomto 


dokumentu vize a priority vzdělávací politiky pro období do roku 2020. Tyto priority dále rámcově 


rozpracovává v koncepčních záměrech, které lze chápat jako hlavní cíle v oblasti řízení 


vzdělávacího systému s důrazem na podporu pedagogických, evaluačních a ekonomických procesů 


probíhajících v sledovaných segmentech vzdělávání v Praze 3.  


V těchto souvislostech městská část v dalším období zpracuje Místní akční plán vzdělávání  


na území MČ Praha 3 (dále jen MAP) prioritně zaměřený na vybraná klíčová témata vzdělávání pro 


období let 2016 – 2020 a navrhne strategický rámec vzdělávání do roku 2023. Předpokládáme, že 


MAP, jako strategický nástroj pomůže zkvalitnit řízení škol a podpoří vytvoření jednotného rámce 


pro sdílení zkušeností v rámci benchlearningu, jako nosné metodiky budoucího rozvoje škol.  


Jedná se o partnerský projekt, cílem kterého je vytvoření platformy spolupráce všech aktérů 


formálního (bez ohledu na zřizovatele) i neformálního vzdělávání, dále společné vytvoření znalostní 


databáze s důrazem na sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe aj. Stěžejním cílem je  


vytvoření souhrnného dokumentu MAP, jako komplexního a dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací 


soustavy, včetně vymezení investičních priorit ve vzdělávání na území městské části Prahy 3. 


V rámci MAP budou podrobněji rozpracované či doplněny záměry v oblasti pěti priorit, vytyčených 


v tomto dokumentu, které můžou být v následujícím období financovány MŠMT v režimu 


zjednodušeného financování prostřednictvím tzv. šablon. 


Dále budou v souladu se strategickými implementačními dokumenty, právními normami  


a v souladu s Místními akčním plánem vzdělávání na území městské části Praha 3 stanoveny 


konkrétní implementační nástroje a indikátory pro hodnocení dosaženého stavu v oblasti vzdělávání 


a vzdělávací politiky v Praze 3.  


Dokument Systém školských zařízení Městské části Praha 3 je důležité vnímat v kontextu s vizemi 


a záměry státní vzdělávací politiky, vzdělávací politiky hlavního města Prahy včetně analýz  


a prognóz a vzdělávací politiky Městské části Praha 3.  


Systém školských zařízení je otevřeným dokumentem odboru školství, který analyzuje stávající 


stav a popisuje v obecné rovině budoucnost z pohledu vzdělávání na Praze 3. Je výchozím 


dokumentem pro vytvoření dlouhodobých koncepčních materiálů v oblasti školské politiky 


prostřednictvím místního akčního plánování v Praze 3. 
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Příloha č.1 – profilace škol 
 


PROFILACE ŠKOL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 


 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 


 


Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 
 IČ: 63831295, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Na Balkáně 


 


Budova: Je z roku 1964, prošla několika rekonstrukcemi a zateplením. Její stav je velmi 
dobrý, avšak postrádá bezbariérové přístupy.  


 


Kapacita:  4 třídy, které v současnosti naplňujeme po 25 dětech  


 


Školní vzdělávací program: Ekoškolka 


Specifika ŠVP: Za základ považujeme kooperativní učení hrou, prožitkové učení  
a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích. Učení probíhá formou hry, 
kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a volby. Využíváme situační učení a učení 
přímou nápodobou. Aktivity řízené i spontánní používáme ve vzájemně vyvážené formě. 
Od sebe i od rodičů vyžadujeme příkladný vztah k dětem.  


Zaměření ŠVP: - získat dobrý vztah ke všemu živému i neživému, i k sobě 


 - samostatně i v týmu myslet 


 - vybudovat v dítěti základy sebevědomí a jistoty 


 - naučit dítě přizpůsobit se životu ve společnosti 


To vše se zaměřením na zdravý způsob života a citlivý vztah k životnímu prostředí.  
Ve škole není speciální pedagog pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 


Aktivity: Ekologická výchova, logopedie, výlety do přírody, rozvinutá spolupráce s rodiči 


Zájmové kroužky: Plavání, angličtina 


www.msnabalkane.com 
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Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 
 IČ: 65992971, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Jeseniova 4 


 


Budova: Je zrekonstruovaná na MŠ v roce 1992, 5 nadzemních podlaží, zahrada, sauna, 
tělocvična.  


Kapacita: 7 tříd/175 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Od sněženek k sněhulákům 


Profilace školy: Zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem  
na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice. Třídy jsou i heterogenní. 


Aktivity: Logopedie, využívání sauny, spolupráce se ZŠ a MŠ Chelčického a PPP  
pro Prahu 3 


 


Zájmové kroužky: Aj, pohybový, taneční, hudební, keramika 


 


Doplňková činnost: Pronájem bytu a tělocvičny 


www.materska-skola.cz/jeseniova 


 


 


Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 
 IČ: 70108552, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Jeseniova 98 


 


Budova: Je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, zahrada.  


Kapacita:  4 třídy/100 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Krok za krokem 


Profilace školy: Využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství.  
V dětech jsou upevňovány pocity tolerance, sounáležitosti a vzájemné pomoci.   


Aktivity: Kulturní akce, výlety 


Zájmové kroužky: Aj, plavání 


Doplňková činnost: 0 


www.msjeseniova98.cz 
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Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 
 IČ: 65993179, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Jeseniova 204 


 


Budova: Je z roku 1980, zahrada. 


Kapacita:  4 třídy/112 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Ferda je náš kamarád, budeme si spolu hrát 


Profilace školy: Zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému 
dítěti. 


Aktivity: Společné akce s rodiči, divadelní a hudební pořady na MŠ, táborák na začátku  
a konci školního roku, tematické výlety, noční přespávání v MŠ, spolupráce se seniory, 
městskou policií, SOU Jarov – přiblížení řemesel, návštěva ZŠ, pořádání olympiády, 
fotbalový turnaj s ostatními MŠ, návštěvy kulturního centra Vozovna, ozdravné pobyty. 


Zájmové kroužky: Aj, čarujeme s kuchařem, keramika, tanečky, plavání  


Doplňková činnost: 0  


www.msjeseniova204.cz 


 


Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 
 IČ: 63831287, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Libická 


 


Budova: Je z roku 1929, 3 nadzemní podlaží, zahrada.  


Kapacita: 7 tříd/170 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Hrajeme si s dětmi 


Profilace školy: Zaměření na estetickou výchovu, na integraci dětí z různého 
jazykového prostředí. V MŠ jsou i heterogenní třídy. 


Aktivity: Kulturní akce  


Zájmové kroužky: Aj, keramika, kung-fu 


Doplňková činnost: 0 


www.mslibicka.cz 
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Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 


 IČ: 63831261, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Milíčův dům 


 


Budova: Je z roku 1933 (MŠ je zde od roku 1970), 3 nadzemní podlaží, zahrada.  


Kapacita budovy: 4 třídy/68 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Hrajeme si spolu 


Profilace školy: Zaměření na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem, péči  
o děti se speciálními vzdělávacími potřebami; třídy jsou heterogenní. 


Aktivity: Cvičení v tělocvičně, malování pro předškoláky 


Zájmové kroužky: Vycházejí z aktuální poptávky ze strany rodičů.  


Využití kapacity: Nižší kapacita je dána provozem dvou speciálních tříd. V průběhu 
sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil. 


Doplňková činnost: Pronájem bytu, pronájem učebny  


www.milicuvdum.cz  


 


 


Mateřská škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 


 IČ: 65993110, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ nám. J. z Lobkovic 


 


Budova: Je z roku 1957, se zateplenou fasádou a novými okny, za kterou se nachází 
prostorná zahrada se vzrostlými stromy a keři, dvěma pískovišti a herními prvky. 


Škola má nově zrekonstruovanou kuchyni, jídelnu, nově vybudovanou keramickou dílnu, 
tělocvičnu a stálou ložnici pro nejmenší děti. 


Kapacita:  5  tříd/121 dětí  


 


Školní vzdělávací program: Duhová kulička  


s mottem „S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“. 


Každý rok doplňujeme ŠVP o doprovodný projekt akcí a aktivit, který je bohatý  
o společné akce a aktivity pro děti a jejich rodiče, motivující je ke spolupráci se školou. 


Škola má vypracovaný vlastní Environmentální program, Logopedický projekt, Školní 
preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů. Pravidelně se zapojujeme do 
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projektu Celé Česko čte dětem a Světluška, dále pak do projektu Edison Little  
s mezinárodní účastí.  


Profilace školy: Spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře 
rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním.  
K tomu se snažíme vytvářet podnětné a zajímavé vzdělávací prostředí pomocí 
doplňkových projektů, obsahově bohatých, aby se děti do naší školy těšily a cítily se zde 
bezpečně. 


Aktivity: Projektové dny s různými tématy, Masopust a karneval, Mikulášská nadílka, 
oslava MDD ve škole, Noční spaní s programem pro nejstarší děti, polodenní a celodenní 
tematicky zaměřené výlety, divadélka v MŠ, škola v přírodě, Velikonoční a Vánoční 
jarmark, či dílničky, Zpívání u rozsvíceného stromu, návštěvy NZM, Pražského hradu, 
Zahradní slavnost,… 


Zájmové kroužky: Keramika pro nejmenší, Předškoláček, aneb příprava na vstup  
do školy trochu jinak, Jóga, výuka angličtiny ve spolupráci s jazykovou školou Spěváček 


Doplňková činnost: Pronájem bytu, tělocvičny, třídy na jazykovou výuku 


www.mslobkovicovo.cz 


 


 


 


Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 
 IČ: 63831252, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Na Vrcholu 


 


Budova: Je z roku 1983, 2 nadzemní podlaží, pavilonový typ, zahrada.  


Kapacita:  3 třídy/80 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Šťastné dítě 


Profilace školy: Doplňující postavení MŠ vůči rodině, zaměření na Vv a Aj, třídy jsou 
heterogenní.  


Zaměření: 1 třída výtvarná výchova, 2 třídy běžného typu 


Aktivity: Kulturní akce v MŠ i mimo školu, oslavy svátků, celodenní výlety; škola 
zajišťuje pedagogickou praxi pro SPgŠ a PedF UK. 


Zájmové kroužky: Aerobik, hra na flétnu, keramika 


Doplňková činnost: Pronájem bytu 


www.msnavrcholu.cz 
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Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 
 IČ: 63831317, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Sudoměřská 


 


Budova: Je z roku 1985, 2 nadzemní podlaží, zahrada.  


Kapacita:  4 třídy/100 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Hrajeme si celý rok 


Profilace školy: Zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby se 
zřetelem připravit děti na vstup do školy. 


Aktivity: MŠ spolupracuje s rodiči, ZŠ Lupáčova a ZŠ a MŠ Chelčického, s PPP 
Lucemburská a umožňuje každou středu odpoledne návštěvu dětí mladších tří let v 
doprovodu rodičů, které budou od následujícího školního roku školu navštěvovat.   


Zájmové kroužky: Aj 


Doplňková činnost: Kroužky výtvarné výchovy a keramiky, aerobic, pohybové hry 


www.ms-sudomerska.cz 


 


 


Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 6/2697 


 IČ: 70108544, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ U Zásobní zahrady 


 


Budova: Je z roku 1982, 2 nadzemní podlaží, dvě zahrady. 


Kapacita: 4  třídy/ 100 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Hrajeme si pro radost 


Profilace školy: Zaměření na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce v malých 
skupinách, program je přizpůsobován potřebám, zájmům a tempu dětí. 


Aktivity: Polodenní a celodenní výlety, karneval, divadelní představení, akce pro rodiče, 
spolupráce s logopedem, MŠ spolupracuje s Integračním centrem Zahrada 


Zájmové kroužky: Aj, plavání, hra na zobcovou flétnu 


 


Doplňková činnost: Pronájmy nebytových prostor, byt 


www.zasobnizahrada.cz 
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Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 
 IČ: 65993152, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Vozová 


Budova: Je z roku 1983, pavilonový typ (pavilon A1: 1., 2. a 6. třída, pavilon A2: 3., 4. 
a 5. třída, pavilon B: hospodářský, kde je kotelna, školní jídelna, keramická pec, 
prádelna. Zahrada je terasovitě řešena netradičním způsobem na pavilonech po třídách. 


Kapacita: 6 tříd/157 dětí 


Školní vzdělávací program: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,… 


Profilace školy: Zaměření na esteticko-citovou tvořivost, děti jsou vedeny  
k samostatnosti a zdravému sebevědomí, s komunikativními dovednostmi, radosti  
z pohybu, k neformální spolupráci s rodinou. Preferuje se hravé a činnostní učení. 


Aktivity: Spolupracuje s okolními ZŠ, logopedem, speciálně pedagogickou poradnou, 
pediatrem. Organizuje tematické akce: oslavuje lidové tradice a svátky (Hledáme skřítka 
Podzimníčka, doba Adventu, Masopustní veselice, vynášení Morany, Velikonoční zajíček, 
Den matek, Den dětí, tvůrčí dílky s rodiči, poslední zvonění u táborového ohně…), 
společné akce s rodiči. 


Specifickou nabídkou školy je muzicírování se školní kapelou „Drnkota“(zpěv, kytara, 
housle, orfovy nástroje). Má nově zbudovanou tělocvičnu, kde se střídá každá třída 
pravidelně, probíhá tam také společné setkání s rodiči. Starší děti mají možnost hrát na 
čtyřkomorové harmoničky, každoročně na jaře prezentuje své výrobky na „Jarmarku“, 
kde děti samy nabízí své celoroční snažení. 


Doplňková činnost: Pronájem bytu 


www.vozova5.cz  


 


Waldorfská mateřská škola, Praha 3, 
 Koněvova 240a/2497 


IČ: 63831309, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Waldorfská 


Budova: Je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, zahrada. 


Kapacita: 3 třídy/75 dětí 


Školní vzdělávací program: Waldorská mateřská škola  


Profilace školy: MŠ je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Program je 
zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. Nedovoluje uspěchat přirozený vývoj 
dítěte a důraz klade na prožitek. Třídy jsou heterogenní, což přirozeně rozvíjí sociální 
kompetence dětí. Hračky i vybavení tříd je pouze z přírodních materiálů, nepoužívají se 
žádná audiovizuální zařízení. 


Aktivity: Akce pro rodiče s dětmi - roční slavnosti a jarmarky, eurytmie, muzikoterapie  


Zájmové kroužky: Hra na flétnu pro předškoláky, léčebná eurytmie 


Doplňková činnost: Pronájem, nepravidelný pronájem 1 třídy (jóga pro dospělé, 
mateřské centrum, seminář waldorfské pedagogiky pro předškolní vzdělávání) 
www.waldorf.estranky.cz 
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Mateřská škola Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 


 IČ: 65993161, zkrácený název podle zřizovací listiny MŠ Pražačka 


Budova: Je z roku 1930, 2 nadzemní podlaží, zahrada.  


Kapacita:  6 tříd/154 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Už koníček pádí  


Profilace školy: Zaměření na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky  
a s přiblížením českých zvyků a obyčejů formou prožitkového učení. 


Aktivity: Logopedie, keramika, akce v MŠ s rodiči, karnevaly, besídky, spaní v MŠ, 
divadla v MŠ, návštěvy ZOO, ekologického sdružení Tereza, Planetária, Toulcova dvora 


Zájmové kroužky: Aj, plavání, a další podle zájmu rodičů 


Doplňková činnost: 0 


www.msprazacka.cz 


 
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 


Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ Cimburkova 


 


Budova: Je z r. 1875, 4 nadzemní podlaží, 17 učeben. 


Kapacita: 231 žáků 


 


Školní vzdělávací program: Škola porozumění 


Profilace školy: Škola je zaměřena na žáky z odlišného sociokulturního prostředí  
a se specifickými vzdělávacími potřebami. Při výuce je dodržována důsledná diferenciace 
ke vzdělávacím potřebám žáků. Postupně se podařilo vytvořit komplexní výchovně 
vzdělávací program.  Škola nabízí kurz a doplnění základního vzdělání pro dospělé, 
zřízeny jsou přípravná třída a dětské skupiny. 


 Specifikum školy: 


• Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, metodik 
prevence) 
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• Integrace dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a dětí se specifickými 
poruchami učení 


• Přípravná třída pro žáky s odkladem školní docházky 


• Kurz na doplnění základního vzdělání 


• Dvě dětské skupiny pro děti od tří do pěti let – registrována na MPSV 


• Vzdělávání romských žáků – Komplexní výchovně-vzdělávací program 


• 5 romských asistentů pedagoga + 3 asistenti pro zdravotně postižené žáky 


• Účast v evropských projektech 


• Spolupráce se zahraničními školami  


• Součást občanského sdružení Liga komunitních škol 


• Účast v národních a mezinárodních výzkumech 


Zájmové kroužky: Pohybový, fotbalový, počítačový, výtvarný, procházky Prahou, 
scénický tanec, stolní tenis, náprava specifických výukových potřeb, logopedie, 
doučování, základy administrativy pro žáky a rodiče a kroužek romských tanců 


Doplňková činnost: Pronájmy učeben a školnického bytu 


www.havlicak.cz; www.cimburacka.cz 


 


Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ Jeseniova 


 


Budova: Je z roku 1957, 5 nadzemních podlaží, sportovní areál. 


Kapacita: 652 žáků  


Školní vzdělávací program: ZŠ Jeseniova, č.j.06/07  


Profilace školy: Škola poskytuje základní vzdělání podle školského zákona a v souladu 
se školním vzdělávacím programem. Výuka umožňuje kvalitní vzdělání s přihlédnutím  
k osobnosti Žáka. Ve třídách II. stupně je vždy jedna sportovní třída v ročníku se 
zaměřením na atletiku. Žáci po složení talentové zkoušky absolvují výuku jako žáci  
v paralelních třídách, mají ale navýšený počet hodin tělesné výchovy a odpolední 
sportovní přípravu. O rozvoj sportovního talentu žáků pečují nejen učitelé školy, ale i 
trenéři SK ZŠ Jeseniova, který při škole pracuje.  


 


Výuka cizích jazyků probíhá od 2. ročníku (Aj), od 7. třídy přibývá druhý cizí jazyk – Nj.  


Třídy vyjíždějí na školy v přírodě a lyžařské kurzy.  


Tradičně se škola zapojuje do soutěží o Pohár starosty Hartiga a umisťuje se pravidelně 
na předních pozicích. 


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd a je jim 
poskytována odpovídající péče. 
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Každoročně škola ověřuje úroveň vzdělání našich žáků vlastními ročníkovými pracemi.    
Ročníkové prezentace – mezipředmětový projekt pro žáky 9. ročníků zaměřený na práci  
s informacemi, jejich vyhledávání, počítačové zpracování a prezentování.  


Škola je zapojena do celé řady projektů (Unplugged-protidrogová prevence, EDISON-
setkání se zahraničními studenty + prezentace; Každoročně celoroční školní projekty; 
tradiční akce - Předvánoční setkání, Jarmark, Děti dětem, Vítání jara, Aprílový běh, 
Mámo, táto, zkus to taky, Den otevřených dveří, Jeseniáda, každoročně letní tábory, 
příměstské tábory, škola vydává vlastní školní časopis.)  V současné době je škola 
zapojena do Operačního programu Praha - Pól růstu ČR – Zvýšení kvality vzdělávání 
prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 


Vybavení školy: Dvě počítačové učebny, multimediální učebna, interaktivní tabule, 
zpětné projektory, výtvarná pracovna, odborné učebny, školní klub. 


Kompletně vybavený atletický areál - atletický ovál s umělým povrchem, sektory pro 
výšku, dálku, tyč, vrhačská klec, beach volejbal, basketbal, tenis, dvě tělocvičny, 
posilovny, sauna. 


 


Zájmové kroužky: Zájmová a mimoškolní činnost: Pestrá paleta – volnočasové  
a zájmové aktivity - cca 30 kroužků: atletika, aerobic, sportovní gymnastika, anglický 
jazyk, počítačové kroužky (ATF, Baltík-programování, počítačová grafika…), pěvecký 
sbor, hra na flétnu, výtvarné a keramické kroužky (keramická pec), další kroužky  
a semináře pro všechny věkové kategorie.  


 


Školní družina: Od 6,30 do 17,30; výchovný program pro děti I. stupně zajišťujeme  
v 6 odděleních. ŠD se podílí na mnoha akcích, programech a projektech školy. Pro svou 
činnost využívá i sportovní a relaxační areál.  


Pro žáky I. i II. stupně je v období říjen-duben otevřen Školní klub (hlavně pro dobu mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním). 


Doplňková činnost: Kroužky, pronájmy, pronájem bytu 


www.zsjeseniova.cz 


 


 


Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ Lupáčova 


 


Budova: Je z roku 1913, budova má 4 nadzemní podlaží. 


Kapacita budovy: 735 žáků 


 


Školní vzdělávací program: ŠVP Lupáčovka   


Profilace školy: Škola uplatňuje program se specifikací pro rozšířenou výuku jazyků  
s významnou podporou digitálních technologií, kde je na špičce v oboru. V současné době 
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realizuje experimentální projekt možného využití tabletů a smartphonů žáků v režimu 
BYOD. Škola se podílí na projektech bilingvní výuky CLIL a na realizaci celé řady 
společenskovědních projektů s přesahem do běžného občanského života. Sem patří 
program etické výchovy či projekt integrace cizinců. Spolupracuje s celou řadou institucí, 
jako jsou například vysoké školy či Ústav pro studium totalitních režimů.  Součástí 
školního vzdělávacího programu je i intenzivní podpora využívání digitálních technologií 
přímo ve výuce humanitních a přírodovědných předmětů. Program je zaměřen na 
vytváření tzv. soft skills, které umožňují následně lepší praktické využívání těchto 
nástrojů ve studiu a v pracovním procesu (např. psaní všemi deseti). Druhým základním 
rysem školy je podpora světových jazyků, rozšířená výuka nejméně dvou z nich  
s podporou rodilých mluvčí a s následným vyústěním v projektech mezinárodní 
spolupráce (Děti jako my – ACES či Europe beyond borders – Comenius). V rámci školy 
jsou podporováni talentovaní žáci, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kterým je také věnován projekt Děti jako my. Škola je součástí sítě škol ASP UNESCO, 
ASIA EUROPE CLASSROOM NETWORK a MICROSOFT Partners in Learning. Je 
akreditovaným střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro digitální 
technologie. Škola je nositelem Evropské jazykové ceny Label za rok 2014. 


Z hlediska činnosti školy by bylo vhodné vybudovat moderní prostory pro výuku 
přírodovědných předmětů, ale ve stávajících prostorách to není možné. 


Zájmová činnost:  Zájmová činnost se rozvíjí v rámci školní družiny a zájmových 
činností. Více než pro cca 50 - 70% vlastních žáků, kurzy a neformální vzdělávání pro 
žáky školy a starší občany MČ Praha 3. 


Školní družina:  Provoz školní družiny je vysoce nadstandardní nejen jejím celkovým 
rozšířením. Zahrnuje prakticky všechny žáky od prvního do čtvrtého ročníku (Družina 
300, školní klub, kde se kapacita nestanovuje nad 30 žáků). Prostory jsou řešeny 
především ve třídách, což pro provoz školy je limitující podmínkou.  


Doplňková činnost: Akreditované kurzy, osvětová činnost, pronájem nebytových 
prostor a souvisejících služeb, pronájem bytu a souvisejících služeb 


Obecný závěr: Vzhledem k tomu, že ŠVP Lupáčovka, výukové metody a pedagogický 
sbor školy jsou nadstandardně hodnoceny ze strany rodičovské veřejnosti, škola již dnes 
nestačí kapacitou, družina se potýká se stísněnými prostory, by bylo vhodné strategické 
využití nevyužitých kapacit jiných škol jako detašovaných pracovišť ZŠ Lupáčova, aby 
mohl být pokryt zájem veřejnosti a zajištěna shodná kvalita. 


www.lupacovka.cz 


 


Základní škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 


IČ: 63831392, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ nám. J. z Poděbrad 


Budova: Je z roku 1913, má 6 nadzemních podlaží. 


Kapacita budovy: 620 žáků (reálná kapacita 528 žáků)  


Školní vzdělávací program: Duhová škola 


Profilace školy: Škola nabízí výuku od 1. ročníku Aj včetně kombinované výuky  
v předmětech „člověk a jeho světˮ a „matematikaˮ metodou CLIL, nebo tvořivou 
dramatiku. Od 4. ročníku mají žáci možnost rozšířené výuky cizích jazyků (2. cizí jazyk 
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již od 6. roč., příp. 3. cizí jazyk od 7. roč.), nebo rozšířené matematiky a informatiky při 
zachování kmenových tříd. Žáci mimo rozšířenou výuku si vybírají z široké nabídky 
volitelných předmětů. Jako druhý cizí jazyk škola nabízí Nj, Rj, Šj, Fj. Na 2. stupni a při 
rozšířené výuce Aj od 4. ročníku chodí do hodin Aj rodilý mluvčí. Ve škole působí speciální 
pedagog a školní psycholog/terapeut. Škola má propracovaný systém péče nejen o žáky 
s poruchami učení (v letech 2013 – 2015 byla zapojena do projektu: „Podporujeme žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami – protože (i) na nich záležíˮ), ale i pro žáky 
mimořádně nadané, zároveň se individuálně stará i o žáky/cizince, kterým pomáhá co 
nejdříve zvládnout český jazyk (v současnosti máme požádáno o grant na tuto oblast). 
Škola je Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je zapojená do projektů 
GLOBE a KEEP TREE. V obvodní soutěži „O pohár Hartigaˮ žáci obsazují přední místa. 
Škola v rámci své autoevaluace nakupuje pro žáky 3. – 9. ročníků testy SCIO.   


V rámci minimálního preventivního programu pořádá škola pro všechny žáky ozdravné a 
vzdělávací kurzy (bývalé školy v přírodě). Na nich probíhá projektové vyučování, 
každoročně jinak motivované, s důrazem na spolupráci dětí napříč třídami a ročníky,  
v rámci projektu „poznáváme svou vlastˮ každý rok na jiném místě naší vlasti.  


Zároveň škola pořádá lyžařské výcvikové kurzy, pro žáky 1. stupně lyžařské, pro žáky  
2. stupně i snowboardové. Žáci 2. + 3. ročníků absolvují i kurz plavání.  


Žáci školy rovněž mají možnost se zúčastnit i zájezdů do ciziny, např. Anglie. 


Školní družina: Je otevřená od 6:30 do 18:00 a má pro svou činnost vlastní prostory.  
3 dny v týdnu nabízí zájmovou činnost, ve středu se konají poznávací vycházky a výlety, 
pátek je spíše relaxační. Ve vybraných dnech nabízí ŠD i přípravu na vyučování (hl. psaní 
domácích úkolů).  


Školní jídelna nabízí každodenně výběr ze 2 jídel, ve dvou dnech nabízí i třetí 
vegetariánské jídlo. 


 


Zájmová činnost: Škola nabízí kroužky širokého spektra (keramika, míčové hry, 
taneční, vaření, florbal, judo, karate, šachy, věda nás baví atd.) v rámci školní družiny 
nebo Duhového klubíčka, z.s., které při škole působí. To pořádá pro zájemce i další akce 
o vedlejších prázdninách a jednodenní zájezdy na hory.  


Doplňková činnost: Pronájmy tělocvičen, učeben, posluchárny a jídelny (hl. pro schůze 
bytových družstev) a vaření pro cizí strávníky 


Motto školy: Škola se snaží připravit žáky pro život tak, že se je snaží vést  
k zodpovědnosti za svou práci, ke svědomitosti, samostatnosti, k překonávání překážek, 
slušnosti atd. samozřejmě při využívání moderních technologií s důrazem na výuku cizích 
jazyků. 


www.skola-jirak.cz 
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Základní škola Pražačka, Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 


IČ: 63831376, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ Pražačka 


 


Budova: Je z roku 1930, 4 nadzemní podlaží, upravený dvůr a zahrada, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem. 


Kapacita: 335 žáků 


 


Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Pražačka 


Profilace školy: Vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy specializované pro děti se 
specifickými poruchami učení.  Specializovaná třída je po jedné v každém ročníku II. 
stupně. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída, kterou vede 
speciální pedagog s logopedickou odborností.  


Cizí jazyky: Aj v 1. - 9. ročníku, Nj v 7. -9. ročníku 


Informatika: 2 dobře vybavené  počítačové  učebny, ve 4.- 9.ročníku předmět 
Informatika, v 7.-9. roč. předmět Práce na počítači v rámci Praktických činností 


Ekologická výchova: Žáci jsou vedeni k třídění odpadu – ve škole jsou kontejnery na 
textil, baterie a tonery,  2x ročně organizován sběr papíru. 


Spolupráce se SARA Pražačka: Třídy I. stupně absolvují pravidelně v každém školním 
roce plavecký kurz, v hodinách TV je využíván velký stadion s běžeckým oválem. 


Spolupráce s PPP pro Prahu 3 a 9: V domluveném termínu je k dispozici žákům, rodičům 
a učitelům školní psycholog. 


Volba povolání a technická výchova: pravidelná účast na projektových dnech SOU Jarov, 
spolupráce s dalšími SŠ a SOU i Úřadem práce Praha 3 


Do projektu Ovoce do škol je zapojeny I. stupeň a přípravná třída - děti dostávají v rámci 
podpory zdravé výživy 1x týdně zdarma ovoce. 


Školní družina: 6:30 – 7:40 a 11:50 – 17:30, pestrý program včetně návštěv kina, 
divadelních představení, exkurzí a vycházek 


Školní jídelna: Moderně vybavená a zařízená ŠJ, výběr ze 2 jídel (jedno bezmasé) 


Zájmové kroužky: Sportovní, počítačový, keramický, náprava logopedických vad; další 
kroužky probíhají ve spolupráci s DDM-Ulitou (např. aerobik, badminton, volejbal, florbal, 
taneční) 


 


Doplňková činnost: Pronájem tělocvičen, učeben, střešních a dalších nebytových 
prostor  


www.zsprazacka.cz 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY S MATEŘSKOU ŠKOLOU 


Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 


IČ: 63831333, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ a MŠ Chelčického 


 


Budova v Chelčického ulici: Je z roku 1967, má 4 nadzemní podlaží, v areálu školy  
je sportovní hřiště. 


Kapacita: 750 žáků 


 


V budově probíhá výuka na prvním a druhém stupni ZŠ v běžných třídách a mikrotřídách 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň je tam umístěna i přípravná 
třída. 


Škola se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti a volnočasové aktivity dětí.  
V dopoledních hodinách probíhá výuka tělesné výchovy ve sportovním areálu před 
budovou školy, nebo na revitalizovaném hřišti uvnitř vnitrobloku. Součástí budovy jsou i 
největší tělocvičny Prahy 3. Škola zajišťuje vzdělávání dětí nadaných, běžných i s těch, 
které mají obtíže s učením.  


Budova školy byla v uplynulých pěti letech rekonstruována (vnější plášť, výměna oken  
a zateplení). Vnitřní prostory se průběžně revitalizují. Vybavují se novým nábytkem, 
multimediální technikou a relaxačními prostory. Od roku 2012 je součástí školních 
prostor i moderní školní družina, která má k dispozici venkovní terasu a školní hřiště pro 
hry dětí. Ozdobou školy jsou školní šatny a vstupní recepce pro rodiče.   


Budova v Žerotínově ulici: Je z roku 1906, má 4 nadzemní podlaží; po sloučení škol 
došlo k rekonstrukci části prostor budovy v Žerotínově ulici a byla vytvořena trojtřídní 
MŠ. Nabízí pohodlné prostředí s téměř domáckou a rodinou atmosférou. K dispozici má 
také moderní multimediální techniku (3 interaktivní tabule a počítačovou pracovnu).  


Kapacita: 400 žáků 


Školní vzdělávací program: Cesty 2013 


Profilace školy: Základní škola je zaměřena na běžnou populaci s důrazem na výuku 
finanční gramotnosti. Jako druhý cizí jazyk je od 7. ročníku vyučována němčina. Ve školní 
nabídce jsou rovněž specializované třídy, které plní stejný školní vzdělávací program jako 
běžné třídy. Výuka v těchto třídách, která je vedena speciálními pedagogy, umožňuje 
lépe individuálně pracovat s žáky, a tím jim pomoci překonat překážky při učení dané 
jejich znevýhodněním. Je zřízena přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky  
s naplněností 15 žáků. 


Zájmové kroužky: Moderní tance, flétna, kytara, keramika, aerobik, florbal, Aj, 
dramatický kroužek, výtvarné techniky, počítače.  


Doplňková činnost: Kroužky, pronájmy tělocvičen, nebytové prostory, pronájem bytu 


www.zschelcickeho.cz 


 


Příloha č.1 usnesení č.524 ze dne 20.07.2016 - SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3



http://www.zschelcickeho.cz/





47 
 


 


Pracoviště MŠ:  Praha 3, Žerotínova 36/1100 
Budova: Je z roku 1906, má 4 nadzemní podlaží, MŠ využívá 3 učebny, tělocvičnu, dětské hřiště  
ve vnitrobloku budovy. 


Kapacita:  3 třídy/75 dětí 


Školní vzdělávací program: Svět je jako domeček složený z barevných kostiček  


Profilace školy: Seznamuje děti s každodenními činnostmi, připravuje je na školní docházku  
i do běžného života. Cílem je rozvíjet dovednosti dětí a posilovat jejich sebedůvěru. 


Aktivity: Divadelní, hudební a zábavně vzdělávací pořady, polodenní a celodenní výlety, karneval, 
dílny s rodiči 


Zájmové kroužky: Aj, keramika, hudební, sportovní a taneční  


Doplňková činnost: 0 


www.zschelcickeho.cz 


 


 


 


Základní škola a mateřská škola Chmelnice,  
Praha 3, K Lučinám 18/2500 


IČ: 63831350, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ a MŠ Chmelnice 


 


Budova: Je z roku 1963, má 5 nadzemních podlaží.  


Kapacita budovy: 700 žáků 


 


Školní vzdělávací program: Chmelnice 


Profilace školy: Škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. 
Důraz je kladen na výuku informatiky a projektové vyučování (Projekty - Ochrana 
člověka, Den země, Karel IV., atd.). Úkolem školy v oblasti výchovy a vzdělávání je vést 
žáky proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, seznámit žáky s ochranou člověka 
za mimořádných okolností, věnovat zvýšenou péči talentovaným žákům, rozvíjet jejich 
nadání a podporovat je v jejich zájmech, vést žáky k ochraně přírody a životního 
prostředí. Posílena je výuka jazyků (angličtina od 1.ročníku,od 8.ročníku až 4 hodiny 
týdně i s rodilým mluvčím, od 7. ročníku probíhá výuka němčiny a španělštiny). 


Tělesná výchova na 2. stupni je navýšena na 3 hodiny týdně, v popředí jsou  
i polytechnické práce ve školních dílnách (keramika a dřevo). 


Specifikem školy je zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA - tento titul byl 
škole ministrem školství již třikrát propůjčen. 


Zájmové kroužky: Zájmová činnost je organizována ve 30 kroužcích prostřednictvím 
Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy; Aj od 1. roč., flétnový a kytarový soubor – 
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60 členný. Mimoškolní výchovu dále zajišťuje též školní družina od 1. do 5. ročníku se 
svojí pestrou činností a společnými akcemi (Karneval, Olympiáda, Jarmark a další). 


 


Doplňková činnost: Pronájem učeben, pronájem tělocvičen 


www.zschmelnice.cz 


 


Pracoviště MŠ: Praha 3, K Lučinám 18/2500 
Budova: Mateřská škola je umístěna v prvním nadzemním podlaží základní školy 
Chmelnice, využívány jsou 2 učebny, možnost využití zahrady.  


Kapacita:  1 třída/24 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Ekoškolka 


Profilace školy: Je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte, učí je vztahu k přírodě, je 
integrální součástí vzdělávacího programu ZŠ, třídy jsou heterogenní. 


Zájmové kroužky: Aj, sportovní aktivity 


Využití kapacity: MŠ Chmelnice byla vybudována v uvolněných prostorách ZŠ 
Chmelnice a do provozu uvedena v září 2013.  


Doplňková činnost: 0 


www.zschmelnice.cz 


 


Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 


IČ: 63831449, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ a MŠ Jarov 


 


Budova: Je z roku 1928, 3 nadzemní podlaží, nová budova ŠD v areálu, 3 x hřiště  
s umělým povrchem, tělocvična. 


Kapacita: 320 žáků, kapacita ŠD 200 žáků 


Školní vzdělávací program: Malá škola pro všechny 


Profilace školy: ZŠ pro žáky 1. - 5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup a na 
vytváření rodinné atmosféry. Plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Škola je členem 
mezinárodní asociace Cambridge English Schools, žáci mají možnost složit zkoušky YLE. 
Spolupráce se zahraničními školami, projekt Comenius, E-twinning.  


Od 1. ročníku probíhá výuka Aj, na kterou v odpoledních hodinách navazuje pro zájemce 
program EATS (Angličtina s rodilými mluvčími a jejich asistenty v malých skupinách).  


Na škole působí speciální pedagogové, metodik prevence, výchovný poradce.  
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Žáci absolvují výuku plavání (2., 3. ročník), spolupracujeme s divadlem Ponec (Taneční  
a pohybová výchova), realizujeme ozdravné pobyty v přírodě. 


Nepovinné předměty: Sborový zpěv, E-twinning, Nápravy specifických poruch učení. 


Systematická příprava na 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. 


Zájmové kroužky: EATS - angličtina  s rodilým mluvčím, kluby s rodilým mluvčím 
(Games Club, Drama Club, Sports Club, Photo Fun English Club) španělština, kroužky Aj  
na počítači, práce s počítačem, výtvarný ateliér, dramatika, keramika, flétna, šachy, 
zumba, kopaná, florbal, sportovní hry, Věda nás baví, přípravy na víceletá gymnázia, 
spolupráce se ZUŠ a, DDM Ulita 


Doplňková činnost: Pronájem tělocvičny, ŠD, kroužky 


www.zsjarov.cz 


 


Pracoviště MŠ: Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 
Budova: Jedná se o novostavbu, budova je dvoupodlažní, součástí MŠ je terasa  
a zahrada.  


Kapacita: 4 třídy/112 dětí 


Školní vzdělávací program: Barevná mozaika 


Profilace školy: Pro mladší děti jsou využívány zážitkové projekty, s blížícím se 
vstupem do základní školy půjde o cílenou přípravu – vyrovnání dovedností potřebných 
pro školu s přihlédnutím k vývojovým zvláštnostem a potřebám dětí.  


Mateřská škola byla uvedena do provozu v dubnu 2015, od září 2015 plný provoz všech 4 
tříd. Stravování zajišťuje prozatím ZŠ Pražačka. 


Aktivity: Zaměřeny na všeobecný rozvoj dítěte, výtvarnou výchovu, environmentální 
výchovu. 


Zájmové kroužky: Cvičení, zpěv, zdravé cvičení, flétna, tanečky „Dupáček“, angličtina 
pro malé děti - ABC Academy, angličtina pro předškoláky - ELF 


Doplňková činnost: Pronájem víceúčelové pracovny na cvičení 


www.zsjarov.cz 
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Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


IČ: 63831406, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic 


 


Budova nám. Jiřího z Lobkovic: Je z roku 1937, 4 nadzemní podlaží, 4 víceúčelová 
hřiště s umělým povrchem, 2 sezónní vytápěné přetlakové haly pro Tv. 


Kapacita budovy nám. Jiřího z Lobkovic: 600 žáků 


V budově jsou umístěny třídy I. a II. stupně základní školy. 


Budova v Perunově ulici: Je z roku 1896, 3 nadzemní podlaží, víceúčelové školní hřiště 
s umělým povrchem. 


Kapacita budovy v Perunově ulici: 500 žáků 


V budově probíhá výuka na I. stupni ZŠ a v přípravné třídě. Prostory mateřské školy jsou 
umístěny ve druhém a třetím nadzemním podlaží budovy. 


Školní vzdělávací program: Škola pro život 


Profilace školy: Fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy zaměření na matematiku  
a informatiku, přírodovědné předměty, florbal nebo VV. Škola má za cíl kvalitní výuku  
v bezpečném prostředí a partnerské atmosféře. Při výuce využívá moderní metody  
a technologie, pracuje formou školních projektů. Zapojuje se také do mezinárodních 
projektů. Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, od 6. – 7. ročníku druhý cizí jazyk. 


Zájmové kroužky: Keramika, výtvarná činnost, dramatický kroužek, pěvecký sbor, 
šachy, angličtina hrou, konverzace s rodilým mluvčím – angličtina, španělština 


Sportovní kroužky: Školní sportovní klub Lobkowitz má kroužky i pro žáky ostatních 
škol a pro dospělé (sport. gymnastika, florbal, street dance, kopaná, míčové hry, atletika, 
sporťáček, …). 


 


Doplňková činnost: Pronájmy, hostinská činnost, pronájem bytu 


www.lobkovicovo.cz; www.perunka.cz 
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Pracoviště MŠ:  Praha 3, Perunova 6/975 
 


Budova: Prostory mateřinky Perunky jsou umístěny v prvním a druhém patře základní 
školy, využíváme 6 tříd, zahrada je ve vnitrobloku. 


Kapacita: 6 tříd/150 dětí 


 


Školní vzdělávací program: Hrajeme si spolu 


Profilace školy: Uznáváme prvořadost výchovného působení rodiny a snažíme se je 
vhodně doplňovat. Vedeme děti k samostatnosti, zdravému sebevědomí a vzájemnému 
respektování. Upřednostňujeme činnostní učení a hru. Školka úzce spolupracuje s rodiči, 
se ZŠ Perunova a se ZŠ Lobkovicovo nám. Nepoužíváme televizi, video ani počítač. 


Třídy jsou heterogenní. 


Zájmové kroužky: Nemáme.  


S dětmi pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří se o děti zajímají, čtou jim, zpívají, 
tancují, cvičí v tělocvičně, malují,…, ale hlavně pedagogové, kteří mají přehled, co Vaše 
dítě zajímá a kterou oblast potřebuje rozvíjet. Za kroužky není potřeba připlácet.  


Doplňková činnost: 0 


http://materinka.perunka.cz 


 


 


Základní škola a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 


IČ: 63831431, zkrácený název podle zřizovací listiny ZŠ a MŠ J. Seiferta 


 


Budova: Je z roku 1892, 4 nadzemní podlaží, škola hřiště nemá, využívá hřiště v Rajské 
zahradě, škola postrádá bezbariérové přístupy. 


Kapacita: 510 žáků  


 


Školní vzdělávací program: Učíme se pro život 


Profilace školy: Škola „rodinného typu“; naši pedagogové umožňují rozvoj osobnosti 
každého dítěte a používají moderní metody aktivního učení. Škola má zaběhnutý systém 
v péči o žáky s poruchami učení.  


Od 1. ročníku povinný Aj, který prolíná všemi předměty. Od 4. ročníku výuka AJ 4 hodiny 
týdně. Od 4. ročníku probíhá výuka informační a komunikační technologie (výuka na PC). 
Jako druhý cizí jazyk na 2. stupni vyučujeme Rj. 


Škola nabízí výuku žákům s lékařskou diagnózou autismus.  
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Aktivity: vědomostní soutěž škol na Praze 3 „Po stopách J. Seiferta“, sportovní soutěže 
tříd 2. stupně „Raketa Vlkovky“, vědomostní soutěž „Einstein Vlkovky“, soutěž Ďáblovy 
schody, projektové dny, školní časopis, sponzoring zvířete v pražské ZOO, zapojení do 
projektu „Obědy pro děti“ (pro sociálně slabé a znevýhodněné), nabízíme intenzivní kurz 
ČJ pro cizince pod vedením zkušeného lektora. 


Od školního roku 2016/17 se na naší škole bude otvírat přípravná třída pro odkladové 
děti a děti předškolního věku. 


Zájmové kroužky: Pohybové hry, florbal, fotbal, logopedická cvičení, keramika, 
příprava na přijímací zkoušky z Čj a M, hra na flétnu, dramatická dílna, ČJ pro cizince  
na PC 


 


Doplňková činnost: Pronájmy tělocvičen, pronájem bytu, hostinská činnost 


www.skolaseiferta.cz 


 


Pracoviště MŠ: Praha 3, Přibyslavská 1/800 
 


Budova: Je z roku 1892, 2 nadzemní podlaží, 3 učebny, dvorek a terasa s herními prvky 
ve vnitrobloku a využíváno je hřiště v Rajské zahradě. 


Kapacita:  5 třídy/125 dětí 


Školní vzdělávací program: Společně poznáváme celý svět 


Profilace školy: Hlavní myšlenkou alternativního edukačního programu Společně 
poznáváme celý svět je podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě 
sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a 
motivovat je k rozvoji poznávání. Umožnit mu tvořivě realizovat své představy, umožnit 
mu prožít si na vlastní kůži, co ještě nezná (formou projektových dnů, ale i v každodenní 
činnosti). V neposlední řadě je vybavit základním povědomím o anglickém jazyce, s 
kterým se bude v jednotlivých integrovaných blocích setkávat.  


Seznamování se světem lidí různých národností, se světem umění a kultury. V dnešním 
světě je také důležité dbát na environmentální výchovu a primární prevenci sociálně 
patologických jevů, volíme pro děti takové aktivity, které povědomí o výše uvedené 
rozšiřují (formou výukových programů, návštěv městské police apod.). 


Aktivity: Logopedická intervence, foniatrická péče, zubní, výlety, divadelní představení  
v MŠ i mimo ni, výukové programy zaměřené na ekologii a prevenci dětí spolupráce  
v rámci školy. 


Projekty: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní 


Zájmové kroužky: Aj, hudebně-pohybová průprava, tanečky keramika, flétna, 
výtvarka, logopedická prevence, Budu školákem 


Doplňková činnost: 0 


www.skolaseiferta.cz 
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Příloha č. 2 - přehled zkratek 
 


ČŠI – Česká školní inspekce 


ESF – Evropské strukturální fondy 


HACCP – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 


HMP – Hlavní město Praha 


MAP – Místní akční plán 


MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 


NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání 


NNO – Nestátní neziskové organizace 


OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) 


PISA – Programme for International Student Assessment (program pro mezinárodní 
hodnocení žáků) 
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1. Úvod: 
 
Analýza vychází z výsledků dotazníků MAP OP VVV (2015), která na podkladě dobře 


zpracovaných dat přináší některé zásadní pohledy na problematiku rozvoje škol do 


roku 2023. Vzhledem k tomu, že tato data jsou obecně dostupná (jsou uvedena 


v přílohách, analýza postihuje především trendy, které jsou pro Obec s rozšířenou 


působností (dále jen „ORP“) dostupné.  


Již na úvod lze konstatovat, několik podstatných momentů, a to zejména skutečnost, 


že výsledky ORP MČ Praha 3 se v mnoha ohledech rozchází s průměrem kraje či 


republiky. Protože se tento trend opakuje u více kritérií, lze předpokládat, že tento jev 


je systémovým pohledem dané lokality na problematiku školství. Je překvapující, že 


agregovaná data v metropoli se významně liší v mnoha směrech od agregovaných dat 


krajů a celé republiky. Z uvedeného hlediska jsou pak také upravena opatření 


odvozená od této analýzy a analýz doplňujících.   


 


Analýza respektuje členění dotazníků a je provedena zvlášť pro oblast základních   


a mateřských škol 


Je však také velmi překvapující, že se výsledky velmi významně liší i pro jednotlivé 


ORP městských částí hlavního města Prahy; a to někdy až na úrovni hladiny statistické 


významnosti.  Tyto rozdíly jsou podrobně popsány v dalších částech této úvodní 


analýzy. 


Celá řada parametrů získaných v rámci vyhodnocení dotazníků MAP OP VVV je 


potvrzena vnitřními analýzami OŠ. K těmto údajům se vrátíme v odpovídající kapitole. 


Těmito analýzami rozumíme:  řízené rozhovory s politickou reprezentací, pracovníky 


příslušných odborů MČ, individuální pohovory se všemi řediteli příspěvkových 


organizací (Hausner 2016), anketu s předem definovanou cílenou skupinou 


zákonných zástupců a veřejnosti, anketu pro zájmové organizace, vnitřní sběry odboru 


školství v letech 2015 – 2016 zejména v oblasti digitálních technologií a dále pak 


stěžejní dokumenty strategie MČ Praha 3 v oblasti vzdělávání. 


Výsledky jednotlivých zjištění budou dávány do souvislostí s výstupy dotazníku OP 


VVV tak, aby na konci každé kapitoly podle dotazníku MAP OP VVV bylo možno 


vydefinovat základní strategické intervence pro klíčovou oblast. 


Ve druhé fázi analytické práce budou tyto strategické intervence převedeny do 


klíčových ukazatelů, provedena jejich SWOT analýza, zvoleny vhodné aplikační 


nástroje a odvozeny benchmarky pro sledování naplňování těchto strategických cílů. 


 


2. Statistický rámec uvedených analýz 


2.1. Základní školy  


Dotazník v původním termínu (prosinec 2015) nevyplnila jedna škola, dokončila jej 


však v náhradním termínu. Změna statistických parametrů však není v momentě psaní 


této analýzy k dispozici, ale celkové výsledky zůstávají v platnosti.  
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2.2.  Mateřské školy 


Ze statistického hlediska je naopak vyplnění dotazníku ze strany mateřských škol 


všech zřizovatelů naopak vysoké. Téměř 26% hodnot nevyplněných v první úrovni 


může mít vliv na celkové výsledky. K tomuto parametru se vrátíme dále.  K 18. 


11. 2016 nemáme k dispozici souhrnné dotazníky.  


 


3. Klíčová témata – hlavní oblasti podpory  


3.1.  Základní školy 


Z analýzy vyplývá, že statistické výsledky průzkumu se částečným způsobem liší nejen 


od výsledků České republiky, krajů, ale také jednotlivých městských částí. Tam, kde 


jsou rozdíly na hranici statistické významnosti, je provedena podrobnější analýza. 


Za oblasti s nejvyšší prioritou lze považovat: podporu inkluzivního vzdělávání. 


V podmínkách Prahy 3 jsou tyto okolnosti akcentovány více než v jiných ORP, krajích 


a České republice. 


V druhé kategorii priorit jsou: čtenářská a matematická gramotnost a pregramotnost 


s tím, že v MČ významně více než v jiných srovnatelných parametrech převažuje 


důraz na čtenářskou gramotnost. 


Podpora v oblasti kreativity a iniciativy dětí a polytechnické vzdělávání je hodnocena 


na průměru všech oblastí. 


Rozvoj infrastruktury, vybavení a rekonstrukce stojí samostatně v celém 


hodnocení a  je považován za zásadní. Tento parametr však vyžaduje podrobnější 


analýzu, protože strategický rámec by měl definovat rozhodující cíle i pro tuto oblast 


tak, aby byly podporovány klíčové oblasti rozvoje. 


 


 
 


Obr. 1 :   Priority základních škol v ORP MČ Praha 3 
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3.2. Mateřské školy 


 


Ze statistické analýzy vyplývá, že statistické výsledky průzkumu u mateřských škol 


se poměrně liší od celkového pořadí jednotlivých oblastí rozhodující oblastí 


intervence je inkluzivní vzdělávání.   


Za velmi významné zjištění vyplývající z dotazníku je skutečnost, že rozvoj 


infrastruktury, vybavení a rekonstrukce naopak většina mateřských škol 


nepovažuje za zásadní na rozdíl od ostatních srovnatelných skupin..  


Při porovnání tohoto parametru s kapacitami, plány rozvoje a obce lze považovat 


za prokázané, že specificky pro mateřské školy je nutno připravit dlouhodobý 


strategický plán, který podpoří rozvoj předškolních kapacit zvláště ve vazbě na 


změnu zákonných podmínek – přijetí dvouletých dětí od roku 2020. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 :   Priority mateřských škol v ORP MČ Praha 3 
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Tabulka č. 1 – Potřeby základních škol v ORP MČ Praha 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
Tabulka č. 2  - Potřeby mateřských škol v ORP MČ Praha 3 
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4. Podpora inkluzivního vzdělávání na základních  
a mateřských školách 


4.1. Inkluzivní vzdělávání na základních školách 
 
Analýza vychází ze zjištěných parametrů, řízených rozhovorů s řediteli a ředitelkami 
škol (Hausner, 2016(, dále pak z vnitřních analýz škol a inspekčních zpráv, výročních 
zpráv škol a dalších zjištění. 


 
Základní školy si uvědomují, že právě v oblasti inkluzivního vzdělávání mají jednu 
z největších rezerv ve své činnosti. 80% považuje tuto oblast za stěžejní pro svůj další  
 
 
rozvoj pro roky 2016 až 2018. V rámci ORP MČ Praha 3 se ukazuje tato priorita jako 
klíčová (vyšší významnost než v kraji či republice). 
S touto oblastí velmi úzce souvisí otázka bezbariérových úprav jednotlivých 
školských objektů. I zde je tento parametr považován za významnější než ve 
srovnatelných regionech. Tento parametr však není jednoznačně potvrzen v kategorii 
infrastruktura, kterou školy hodnotí ve střední významnosti. Právě bariérovost 
vyžaduje pečlivou a detailní analýzu.  S tím úzce souvisí i nová norma ČSN 
734400, která je pro školy závazná a měla by být do této analýzy zahrnuta. 
MČ Praha 3 provedla předběžnou analýzu bezbariérovosti v jednotlivých základních 
školách s velmi nepříznivým výsledkem (2015-2016). Díky typu zástavby (historické) 
většina návrhů na zřízení bezbariérových přístupů byla ze strany památkových úřadů 
odmítnuta. Pouze ve dvou objektech probíhá předsvatební příprava pro vybudování 
výtahů. V rámci MAP bude nutno zadat podrobnou studii bezbariérovosti včetně 
návrhů podpůrných opatření v oblasti bezbariérovosti (schodolezy, plošiny a 
pod) včetně ČSN 734400. 
S tím úzce souvisí přecenění kapacit jednotlivých škol tak, aby bylo možno naplnit 
nové požadavky školského zákona právě v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
Z uvedeného důvodu bude nutno upravit kapacity škol směrem k reálnému stavu, 
i když lze předpokládat neochotu regionálních správních úřadů tak učinit. Bez tohoto 
kroku nebude možno dosáhnout kýženého stavu. 
Druhou základní oblastí, se kterou úzce souvisí inkluzivní vzdělávání, je otázka sdílení 
a osvojování příkladů dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. 90 % škol vnímá 
tuto oblast také jako stěžejní pro rozvoj inkluzivního vzdělávání. 
Všechny ostatní otázky v zásadě jen potvrzují tento trend nutnosti podpory oblasti 
inkluzivního vzdělávání. 
 
Mírně pod úrovní kraje a České republiky se zatím jeví potřeba výuky českého jazyka 
pro cizince a podpora integrace cizinců na školách v Praze 3. To plně odpovídá situaci, 
kdy ve školách jsou převážně žáci – cizí státní příslušníci II. generace, kteří se již 
v České republice narodili. V takovém případě jsou výsledky integrace velmi pozitivní. 
Uvedené zkušenosti například pokrývá několik projektů MČ Praha 3 společně se 
školami (např. SFSN ZŠ Lupáčova), v rámci kterého byl ověřen i model výpočtu míry 
inkluzivity třídního kolektivu (Mikulková 2013-2015) determinující schopnost třídy 
inkluzivní proces zvládnout. Tento model je doložen na tomto odkaze1 a bude využit 
pro mapování KLIMA na všech školách. 


                                                 
1 http://sfsn.lupacovka.cz/wp-content/uploads/2014/12/LUPA%C4%8COVKA-SFSN-2014.pdf 


 



http://sfsn.lupacovka.cz/wp-content/uploads/2014/12/LUPA%C4%8COVKA-SFSN-2014.pdf

http://sfsn.lupacovka.cz/wp-content/uploads/2014/12/LUPA%C4%8COVKA-SFSN-2014.pdf
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Ve školním roce 2016/2017 je na školách MČ Praha 3 celkem 379 cizinců, což je 
celkem 8,3 %.  Tento parametr je v posledních letech stabilní a % zastoupení cizinců 
zůstává v této rovině.  


 


Překážky inkluzivního procesu také podle tabulky 5 a 6 také vykazují některé 
odlišnosti proti kraji a průměru republiky. 
Základní školy ve srovnatelných regionech mají v zásadě velmi malé zkušenosti 
s inkluzivní výukou, finančních podpůrných mechanismů využívaly jen omezeně. 
Obecně lze konstatovat, že rozhodujícími překážkami tak, jak je vnímají školy, jsou 
především finanční prostředky. V této oblasti jsou odpovědi ORP Praha 3 v rovnováze. 
Nemožnost technických úprav objektů na základě památkově chráněných budov 
jevšak pro ně rozhodujícím limitujícím faktorem, nikoli finanční prostředky. 
 
Druhou základní oblastí je obecně příprava učitelů v oblasti inkluzivní výuky směrem 
ke znalostem stávajících metodik, výchovných postupů a zejména pak učebních 
pomůcek. Zde se ukazuje významně vyšší incidence této překážky proti 
srovnatelným oblastem.  
 
Obecně lze konstatovat, že základní školy v ORP MČ Praha 3 jsou si vědomi 
prioritních potřeb v oblasti inkluzivní výuky, a to nejen v oblasti stavebně technické, ale 
i v oblasti profesionální přípravy učitelů. 
 
Souhrn všech kritérií je zobrazen v tabulce č. 3. 


 
Tabulka číslo 3:   Překážky u základních škol - INKLUZE 
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Tabulka č. 4 – Překážky u základních škol - INKLUZE 


 
 


4.2.  Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 
Mateřské školy si stejně tak jako školy základní uvědomují, že právě v oblasti 
inkluzivního vzdělávání mají jednu z největších rezerv ve své činnosti. Rozchází se 
spíše v dílčím pohledu na jednotlivé parametry, které s sebou inkluzivní vzdělávání 
přináší.  
 
Mateřské školy vnímají jako oblast, která vyžaduje nejzásadnější intervenci – formy 
sdílení dobrých zkušeností, úpravu vzdělávacích programů, úpravu metod podle 
individuálních potřeb dítěte a dále pak soubor opatření v organizaci výuky jako takové. 
Zdá se, že právě do této oblasti bude nutno zaměřit mnohé aktivity, protože v minulém 
období se těmto tématům nejspíše věnovala menší pozornost.  Druhou základní 
oblastí, se kterou úzce souvisí inkluzivní vzdělávání, je otázka sdílení a osvojování 
příkladů dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání.  
90 % škol vnímá tuto oblast také jako stěžejní pro rozvoj inkluzivního vzdělávání. 
Všechny ostatní otázky v zásadě jen potvrzují tento trend nutnosti podpory oblasti 
inkluzivního vzdělávání. 
 
Mírně pod úrovní kraje a České republiky se zatím jeví potřeba výuky českého jazyka 
pro cizince a podpora integrace cizinců na školách v Praze 3. To plně odpovídá situaci, 
kdy ve školách jsou převážně žáci – cizí státní příslušníci II. generace, kteří se již 
v České republice narodili. V takovém případě jsou výsledky integrace velmi pozitivní.  
Situace v mateřských školách je obdobná té na základních školách. 
 
Překážky inkluzivního procesu také podle tabulky 5 a 6 také vykazují některé 
odlišnosti proti kraji a průměru republiky. 
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Zatímco výsledky kraje i republiky významně zjednodušují problematiku na nedostatek 
peněz a nadbytečný stav žáků ve třídách, pojetí ORP Praha 3 shledává 
problematickými více oblastí.  
Těmi, které  srovnatelné údaje nekonstatují, jsou také: nedostatečné informace a také 
malá znalost problematiky ze strany vychovatelů.  
Významně vyšší význam je kladem na řešení technické nemožnosti bezbariérových 
škol, i když tato oblast není tak závažná jako na jiných subjektech. Z analýzy vyplývá 
nezbytnost řešení této problematiky a nutnost provést opravdu hloubkovou analýzu 
této problematiky včetně podpůrných opatření.  
Druhou základní oblastí je obecně příprava vychovatelek v oblasti inkluzivní výuky 
směrem ke znalostem stávajících metodik, výchovných postupů a zejména pak 
učebních pomůcek. Zde se ukazuje významně vyšší incidence této překážky proti 
srovnatelným oblastem.  
Obecně lze konstatovat, že mateřské školy v ORP MČ Praha 3 jsou si vědomi 
prioritních potřeb v oblasti inkluzivní výuky, a to nejen v oblasti stavebně technické, ale 
i v oblasti profesionální přípravy učitelů. 
 
Souhrn všech kritérií je zobrazen v tabulce 5 a 6. 


 


Tabulka č. 5 – Překážky u mateřských škol - INKLUZE 
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Tabulka č. 6 – Překážky mateřských škol - Inkluze 


 
 


4.3. Souhrn prioritních intervencí pro oblast inkluzivního (společného 
vzdělávání) 


 
Z provedené analýzy této oblasti vyplývá: 
 
4.3.1. Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových 


škol včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


4.3.2. Analýza SWOT ke kapacitám škol zaměřená na reálné kapacity, které zohlední 


nejen počet žáků, ale i organizačně technické podmínky školy (tj. pronájmy, jejich 


dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní opatření a pod); 


4.3.3. Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou sdíleného 


prostoru a povinného vkladu všech subjektů; 


4.3.4. Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze; 


4.3.5. Příprava rozvojových programů pro žáky vyžadujících podpůrná opatření (žáci 


s handicapem a žáci mimořádně nadaní); 


4.3.6. Příprava uceleného vzdělávání pedagogických pracovníků, a to formou moderních 


metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně. 


 


5. Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách na 
základních a mateřských školách 


 
Většina škol nepovažuje tuto oblast za klíčovou ve stejné úrovni jako inkluzivní 
vzdělávání. Zatímco v oblasti kraje i republiky je čtenářská gramotnost potřebou 
v druhém pořadí, ve školách ORP MČ Praha 3 až čtvrtou. Přednost je dána 
inkluzivnímu vzdělávání a matematické gramotnosti. Budování infrastruktury je 
vzhledem k jinému charakteru kategorie mimo toto pořadí. Na rozdíl od inkluze zde 
není možno konstatovat, že by školy měly malé zkušenosti, ale daleko spíše jde o 
podporu a nastavení podpory v oblasti, kde nastal obecný pokles některých 
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dovedností žáků vzhledem k společenským i technologickým vlivům současnosti. 
V podmínkách ORP MČ Praha 3 je čtenářská gramotnost obecně považována za 
středně  významnou v období do roku 2018 právě vzhledem k celkové situaci ve 
školách. 
 


5.1. Čtenářská gramotnost na základních školách 
Čtenářská gramotnost představuje komplex dovedností, které je nutno rozvíjet 
v mnoha směrech. Nejmenší význam je přikládán aktivním čtenářským kroužkům, 
které rozvíjejí základní dovednosti žáků, což obecně odpovídá hodnotám získaným 
v kraji a republice. K omezenému vnímání důležitosti těchto aktivit vede 
především vytížení pedagogických pracovníků jinými úkoly. Aktivity čtenářské 
gramotnosti se ale také rozvíjejí celou řadou projektů, které nebyly v dotazníku 
systémově zmíněny.     
V rámci strategického rámce bude nutno hledat cesty pro posílení právě těchto aktivit. 
Městská část Praha 3 prostřednictvím právě takových aktivit podporuje čtenářskou 
gramotnost formou pracovních listů jak pro oblast společensko- historickou, tak 
populárně vědeckou i literární. Byla vyhlášena literární soutěž Seifertův Žižkov, 
vydány pracovní listy o Žižkově a také se připravují pracovní literární listy, které by 
měly podnítit čtenářské dovednosti. 
Zajímavé je konstatování zvýšeného tlaku na využívání interaktivních médií z hlediska 
požadavků pedagogických pracovníků, které je opět vyšší než ve srovnatelných 
parametrech. Jak ale vyplývá z analýzy digitálních dovedností pedagogických 
pracovníků, tak právě v této oblasti lze spatřovat zásadní překážku využívání těchto 
médií. K tomuto parametru se vrátíme později.  
 
Městská část Praha 3 realizovala v roce 2014 (hardware) a v roce 2015 (digitální 
kompetence učitelů). Lze konstatovat, že míra využívání technologií pro vzdělávací 
účely je i díky nejednotné koncepci obce, nepřítomnosti evropských programů 
v minulých obdobích významným faktorem jistého zdržení v této rozvojové 
oblasti.  
Z hlediska překážek rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách je opět nutno 
konstatovat, že školy ORP MČ Praha 3 vidí širší souvislosti než jen nedostatek 
finančních prostředků tak, jak je konstatováno u ostatních srovnávaných 
oblastí.  
 
Za podstatné školy považují také nezájem ze strany žáků a rodičů, ale zejména 
nemožnost sdílení příkladů dobré praxe. Právě k překonání nedostatků v této 
oblasti je třeba vytvořit odpovídající znalostní databázi, která umožní školám sdílet 
své zkušenosti. Sem také patří vybudování lokálních metodických center, na nichž 
se hodlá podílet i odbor školství MČ Praha 3.   
 
K tomu, abychom mohli odpovědně posoudit míru čtenářské gramotnosti, je nutno 
zajistit srovnatelná (výběrová)  šetření a s výsledky po jejich analýze systémově 
pracovat. Jak již bylo konstatováno výše,  
ORP MČ Praha 3 konstatuje malou dostupnost interaktivních pomůcek jako 
rovnocennou překážku  ostatním faktorům (20%), ale také malý rozvoj mentoringu pro 
tuto oblast.  Můžeme se domnívat, že čtenářská gramotnost a způsoby jejího rozvíjení 
v profesní přípravě pedagogických pracovníků doposud nebyly systémově součástí 
profesionálního rozvoje dovedností pedagogických pracovníků, ti si to uvědomují a 
přikládají této situaci podstatný význam. Cesta tedy vede především přes posílení 
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forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to konkrétně na principu 
imerzního vzdělávání. Oblast nelze řešit prezenčními školeními, ale naopak aktivním 
sdílením dobrých příkladů, konferencemi s aktivními výstupy jednotlivých škol.  
Tuto skutečnost potvrzují i předběžně publikované výsledky zjištění ČŠI2 (listopad 
2016). 
Ve strategickém rámci považujeme právě tuto oblast intervence za velmi podstatnou. 
 
Tabulka číslo 7 a 8:  Překážky rozvoje čtenářské gramotnosti na základních 
školách a jejich významnost 
 


 
 


                                                 
2 http://zpravy.idnes.cz/stredoskolaci-dopadli-v-cestine-i-matematice-hur-nez-zaci-6-trid-pv9-


/domaci.aspx?c=A161124_211159_domaci_pas 


 



http://zpravy.idnes.cz/stredoskolaci-dopadli-v-cestine-i-matematice-hur-nez-zaci-6-trid-pv9-/domaci.aspx?c=A161124_211159_domaci_pas

http://zpravy.idnes.cz/stredoskolaci-dopadli-v-cestine-i-matematice-hur-nez-zaci-6-trid-pv9-/domaci.aspx?c=A161124_211159_domaci_pas

http://zpravy.idnes.cz/stredoskolaci-dopadli-v-cestine-i-matematice-hur-nez-zaci-6-trid-pv9-/domaci.aspx?c=A161124_211159_domaci_pas
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5.2. Čtenářská pregramotnost na mateřských školách 
 
Téměř ve všech srovnávaných parametrech mateřské školy ORP MČ Praha 3 považují 
čtenářskou pregramotnost jako oblast, ve které je nutno aktivněji působit (z hlediska 
priorit je ale čtenářská pregramotnost na nejnižším místě priorit), než tomu bylo 
doposud. Pouze u využívání interaktivních pomůcek jsou hodnoty ve srovnání 
s ostatními shodné. Rozhodujícím faktorem rozvoje čtenářské pregramotnosti 
v pojetí mateřských škol je spolupráce s rodinou a posilování vztahu 
k čtenářství vůbec. Sem patří vybudování čtenářsky podnětného prostředí 
v mateřských školách, tomu odpovídající organizace výuky i vzdělávacího plánu.  
Z hlediska překážek rozvoje této oblasti i zde je patrný širší pohled ORP MČ Praha 3 
na tuto problematiku než jen na otázku finančních prostředků. Mateřské školy Prahy 3 
si uvědomují, že pro tuto oblast jsou sice finanční prostředky a vybavení velmi důležité, 
ale rozhodně ne zcela zásadní. Dobře patrné je pojetí překážek u srovnávaných 
regionů z následujícího grafu: 
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Je potěšující, že mateřské školy nevidí jediný problém rozvoje čtenářské 
pregramotnosti pouze v penězích a v nedostatečné nabídce vzdělávání, pomůcek a 
pod), ale daleko spíše a reálněji jako v komunikační rovině mezi školou a rodinou. 
Domníváme se, že to je také důvodem, proč čtenářská pregramotnost je hodnocena 
nejníže, nejspíše ale proto, že většina mateřských škol ji vnímá jako součást obecného 
působení mateřské školy na rodičovskou komunitu. 
Z uvedeného vyplývá, že právě zde je možno najít vhodné formy podpory komunitních 
center v úrovni mateřských škol, které mohou napomoci překonat některé 
problematické oblasti. Role mateřských škol jako komunitních center byla také 
podpořena rozvojovým program Městské části Praha 3 – Rodina a škola – cesta 
k dětské kreativitě. 
Tento moment je zachycen i v tabulce 9 a zejména 10, protože v rámci ORP Praha 3 
žádná z mateřských škol neoznačila faktory uvedené v tabulce za nejvýznamnější. 
 
Tabulka číslo 9 a číslo 10 Překážky a jejich významnost v rozvoji čtenářské 
pregramotnosti u mateřských škol 
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5.3. Souhrn prioritních intervencí pro oblast čtenářské gramotnosti 
 
Na základě analýzy dotazníků OP VVV a dalších materiálů lze stanovit rozhodující 
oblasti intervence pro čtenářskou gramotnost. 
 
 
Těmito intervencemi rozumíme: 
 


5.3.1. Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe jak na základních, tak i 


mateřských školách; 


5.3.2. Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií v rámci kariérního rámce, a to převážně 


v oblasti praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje 


5.3.3. Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, laviček a 


dalších netradičních forem podpory čtenářství 


5.3.4. Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti a žáci více 


využijí své vlastní zvídavosti 


5.3.5. Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, podnikavosti a 


kreativity 


5.3.6. Podpora školy jako komunitního centra rodičovské veřejnosti 


6. Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách na 
základních a mateřských školách 


 


6.1. Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách na základních 
a mateřských školách 


 
Přestože je výuka matematické gramotnosti hodnocena ve střední míře významnosti, 
přesto patří k oblastem, které by se měly v co nejkratší době rozvíjet společně 
s inkluzivním vzděláváním a čtenářskou gramotností. Výsledky se v této oblasti nijak 
významně neliší od srovnatelných oblastí, i když obecně existuje vyšší míra 
spokojenosti se stávajícím stavem. Přesto z devíti sledovaných parametrů školy 
předpokládají rozvojové aktivity v rozhodujících parametrech – lepší identifikace cílů, 
rozšíření nákupu interaktivního obsahu a podpora matematiky v běžných 
činnostech. 
Zajímavé rozdíly nacházíme u překážek bránících rozvoji matematické gramotnosti: 
Učitelé ORP Praha 3 hodnotí dotaci hodin mimo výuku jako nízkou, významně méně 
považují za překážku nižší sdílení materiálů směrem k žákům, ačkoli 
v celorepublikovém průměru je tato překážka hodnocena dvojnásobně negativně. 
Opětovně významně výše je hodnocen nezájem žáků a rodičů.  Znovu se nabízí 
paralela ke čtenářské gramotnosti s přesahem do schopnosti pedagogických 
pracovníků zvýšit u žáků motivaci a zájem. Jak se ukázalo v oblasti rozvoje 
digitálních kompetencí pedagogických pracovníků (OPP MAP i vlastní šetření MČ 
2015, v oblasti práce s digitálními médii) je ORP MČ Praha 3 spíše na spodní hranici 
používání  digitálních technologií a obecně ve sdílení výukových materiálů vůbec. 
Nepřítomnost projektů OP VVV i menší podpora strategických rozhodnutí v oblasti 
digitálních technologií má přímý důsledek na tyto parametry moderní výuky. K tomuto 
tématu se vrátíme v dalších kapitolách.  
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Pokud je tato překážka v úrovni 60 % hodnocení, domníváme se, že právě zde je nutno 
hledat nové motivační faktory pro posílení matematické gramotnosti formou 
nových výukových metod. V této oblasti se tedy také nabízí otázky demografické 
studie věku pedagogických pracovníků v této oblasti. Tato analýza by měla předcházet 
další závěry v této oblasti. Obecný nedostatek finančních prostředků je konstatován 
ve všech třech kontrolních skupinách. 
Je ale nutno připomenout nutnost pravidelného výběrového šetření, které poskytne 
dostatek informací pro cílené intervence v jednotlivých oblastech (nástroje ČŠI, ale 
také šetření zřizovatele). 
 
 
Významnost faktorů ovlivňujících matematickou gramotnost – základní školy 
 


 
 
 
Ve srovnání s krajem a Českou republikou se zdá, že chybí významnější motivace 
učitelů a přeneseně i žáků. Tato oblast bude vyžadovat významnější srovnávací 
analýzu. Dále bude nutné vyhodnotit relevanci tohoto parametru. Skutečností zůstává, 
že v poslední době je publikována celá řada studií, které upozorňují na obdobné jevy 
např. zpráva ČŠI k testování TIMMS3. Záměrně zde neuvádíme některé interpretace 
novinářů, které výsledky zkreslují a které pak vstupují do podobných diskuzí. Takovým 
zkreslením jsou informace typu, že na školy v ČR chodí nejvíce znechucení žáci ze 
všech zemí a pod (Feřtek 2016).4 Přesto je nutno s výsledky podobných zjištění 
pracovat, protože předznamenávají v podstatě totéž, co zjistil dotazník OP VVV. 
Snížení nezájmu žáků je zásadním parametrem zlepšení kvality vzdělávání 
v nejbližším období. 
 
 
 


                                                 
3 http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-TIMSS-2015-–-znalosti-zaku-4-rocniku-ZS-v 
4 http://www.ceskaskola.cz/2016/12/cesko-ma-z-vyspelych-zemi-nejvic.html 
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Tabulka č.  11     Překážky rozvoje matematické gramotnosti na základních 
školách 


 
 
 
Tabulka č.  12  Významnost překážek matematické gramotnosti na základních 
školách1 
 


 







 


20 
 


 
 


6.2. Rozvoj matematické pregramotnosti na mateřských školách 
 
Stejně tak jako základní školy, tak i školy mateřské mají zájem rozvíjet tuto oblast 
převážně v letech 2016-2018. Hodnoty průzkumu jsou obdobné srovnatelným 
kategoriím.  
Z hlediska překážek v rozvoji této oblasti se však opětovně objevují zásadní rozdíly.  
Mateřské školy nepovažují za prioritní nedostatek finančních prostředků, dokonce 
dávají tomuto faktoru jen třetinový význam ve srovnání s celorepublikovým průměrem. 
Za nejdůležitější překážku označují malé sdílení příkladů dobré praxe, nezájem 
rodičů, ale překvapivě také málo využívaný mentoring a nízkou míru kooperace 
s ostatními subjekty (obec, školy a pod). Žádný z těchto parametrů však není 
hodnocen jako klíčový. 
Z uvedeného plyne, že mateřské školy považují v této oblasti jako rozhodující opět 
úroveň procesu řízení mateřských škol a úroveň lidských zdrojů v tomto procesu. Zdá 
se, že se tato okolnost objevuje i v případu hodnocení čtenářské pregramotnosti. 
Každopádně právě tato okolnost bude vyžadovat podrobnější analýzu. 
Významnost jednotlivých kritérií v oblasti matematické pregramotnosti se v zásadě 
vztahuje obecně k finančním prostředkům a pomůckám. 
 
Tabulka číslo 13 a 14 :     Překážky matematické pregramotnosti na mateřských 
školách a jejich významnost 
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6.3. Soubor klíčových intervencí pro oblast matematické gramotnosti a 
pregramotnosti 


 


Na základě analýzy dotazníků OP VVV se zdá, že rozhodující mohou být následující 
intervence: 
 


6.3.1. Sdílení příkladů dobré praxe v rámci kariérního růstu pedagogických pracovníků na 


všech stupních; 


6.3.2. Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních matematických 


představ 


6.3.3. Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti i dalších předmětů v rámci 


kategorie výuky STEM 


6.3.4. Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod – elearningu a 


mentoringu 


6.3.5. Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti a 


pregramotnosti 


7. Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 


Přestože oblast jazykové výuky není zahrnuta v obecně hodnoceném pořadí pro 
podporu, přesto nelze tuto oblast v rámci strategického rámce MAP opomenout. 
Jazyková příprava patří do 8 kompetenčních oblastí evropského občana.5  
 


                                                 
5 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/j/13/KLICOVE-KOMPETENCE---NOVA-VYZVA-Z-EU-II.html/ 


 



http://clanky.rvp.cz/clanek/c/j/13/KLICOVE-KOMPETENCE---NOVA-VYZVA-Z-EU-II.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/j/13/KLICOVE-KOMPETENCE---NOVA-VYZVA-Z-EU-II.html/
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7.1. Rozvoj jazykové gramotnosti na základních školách 
Z analýzy této oblasti vyplývá, že není ze stran základních škol považována za 
stěžejní. Prioritně je zde hodnocena podpora vlastních kompetencí pedagogických 
pracovníků a přenos řečových dovedností do praxe.  V porovnání jednotlivých oblastí 
se tyto trendy příliš neliší. Rozhodujícím pro rozvoj této oblasti jsou tedy lidské zdroje 
a jejich kvalita jako taková. Z hlediska významnosti jednotlivých překážek opět nejvýše 
je zařazen nedostatek finančních prostředků, ale také podpora výuky mimo vlastní 
školu. Je sice konstatován obecně nedostatek takových výstav či exkurzí, ale tuto 
překážku je možno také chápat tak, že překážkou je spíše organizační zajištění takové 
výuky (suplování, časová náročnost a pod). 
Na rozdíl od ostatních kategorií zde je konstatována potřeba dosud chybějícího 
obecného nástroje k posouzení úrovně jazykové přípravy. 
Z hlediska překážek rozvoje jazykové gramotnosti se ukazuje, že jde o multifaktoriální 
problematiku, která je velmi komplexní a má v podmínkách škol různorodé naplnění. 
 
Tabulka 14 :  Překážky rozvoje jazykové gramotnosti 


 
 


7.2. Rozvoj jazykové pregramotnosti na mateřských školách 
Tato oblast nebyla v rámci této analýzy hodnocena. Je zřejmé, že v této fázi předškolní 
výchovy je nutno dbát především na správnost jazykového projevu a nápravu vad řeči.  
 


7.3. Soubor klíčových intervencí pro oblast jazykové gramotnosti 
Z analýzy překážek této rozvojové oblasti vyplývají následující možná opatření: 
 


7.3.1. Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém sledu tak, 


aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto nástrojem mohou být 


nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také vlastní šetření škol či 


zřizovatele. 


7.3.2. Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace v kariérním řádu 
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7.3.3. Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi 


7.3.4. Rozvojové program pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky a 


mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových 


dovedností v praxi 


 


 


8. Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě  
a podnikavosti 


 


Rozvoj kompetencí k iniciativě a podnikavosti je průřezovým tématem ve všech 
oblastech činnosti škol a je předpokladem pro úspěšného absolventa. Předpokládá 
celou řadu opatření, které především podpoří kvalitní učitele, bez kterých nelze v této 
oblasti dosáhnout úspěchu. 
 


8.1. Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti na základních 
školách 


 


Školy ve všech třech srovnatelných oblastech hodnotí jako zásadní překážku 
nedostatek finančních prostředků mimo vlastní výuku. Obdobně jako v případě 
jazykové gramotnosti jde však spíše o organizační opatření, které komplikují vlastní 
výuku při využívání těchto postupů.  Obdobně lze pohlížet na nedostatek pomůcek a 
metodik v této oblasti. Opět se ukazuje nutnost sdílení příkladů dobré praxe.  Určitou 
roli může hrát i malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami.  
V podmínkách ORP Praha 3 se připravuje výukový program společně s Hospodářskou 
komorou hl.m. Prahy. 
Významnost jednotlivých překážek je opět hodnocena velmi nízko a jde opět o 
multifaktoriální překážky pro tuto oblast. 
V rámci MČ Praha 3 byl vyhlášen rozvojový program Rodina a škola – cesta k dětské 
kreativitě. 
 
Tabulka 15 :  Frekvence překážek pro oblast kreativity a podnikání 
Tabulka: 16  Významnost překážek pro oblast kreativity a podnikání 
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8.2. Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti na mateřských 
školách 


 
Hodnocení této vzdělávací oblasti se mezi jednotlivými regiony neliší. Za hlavní 
překážku, byť s menší mírou významnosti, se opět ukazuje financování. V ORP MČ 
Praha 3 je opět tato skutečnost hodnocena statisticky nevýznamně méně. I zde jde o 
multifaktoriální oblast vyžadující specifické podpůrné kroky. 
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8.3. Soubor klíčových intervencí pro oblasti podnikavosti 
Z hodnocení oblasti pro oblast podnikání a kreativitu vyplývají tato obecná opatření: 


8.3.1. Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí školy jako komunitního centra 


8.3.2. Vytvoření rady zaměstnavatelů a podnikatelů v regionu s přesahem do zájmových 


sdružení zákonných zástupců 


8.3.3. Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast 


8.3.4. Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve které se mohou 


projevit odpovídající dovednosti žáků 


 


9. Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 
Polytechnické vzdělávání budeme v našich materiálech obecně označovat jako STEM, 
protože jde opět o velmi širokou oblast vědomostí, dovedností i kompetencí, které 
absolventům škol umožní dobré zapojení do života. Vzhledem k tomu, že tato oblast 
byla v posledních letech významně zanedbávána, je nutno zaměřit pozornost na celou 
řadu otázek souvisejících s možnostmi v této oblasti. O tom také svědčí významně 
širší sada hodnocených parametrů, se kterými se školy setkávají v této oblasti. 
 


9.1. Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách 
 Při srovnání hodnocení jednotlivých parametrů u oblasti polytechnického vzdělávání 
zjišťujeme, že situace je obdobná v ORP, kraji i ČR. Poměrně překvapující je zjištění, 
že školy disponují dostatečnými kapacitami pro výuku STEM, ačkoli je zřizovateli 
známo, že například pracovny pro vlastní polytechnickou výuku (dílny) jsou spíše 
výjimkou. To ostatně potvrzuje tabulka překážek. Zde bude nutno provést průzkum 
kapacit škol a hledat takové řešení, které smysluplně využije finanční prostředky 
pro více škol. Takovým příkladem může být projekt Hospodářské komory hl.m. Prahy 
a úzká spolupráce různých zřizovatelů a škol. Všechny školy uvádějí v přehledu 
opatření potřebu zlepšování těchto parametrů v úrovni 60-70 %, což považujeme za 
velmi vysoké. Dá se tvrdit, že právě tato oblast patří z tohoto pohledu k těm nejvíce se 
rozvíjejícím, proto jsou opatření uvedena v celkovém přehledu. Rozhodujícím prvkem 
úspěšnosti této oblasti je zvýšení zájmu žáků o tuto oblast.  
 
Za poměrně vysokou překážku polytechnického vzdělávání je považována jazyková 
vybavenost učitelů polytechnických předmětů, a to obecně. Z vlastní zkušenosti pro 
výuku CLIL není potřeba plné znalosti jazyka, ale spíše schopnost se rychle orientovat 
v grafických materiálech s polytechnickým vzděláním spojených. To je nepochybně 
jedna z cest, kde je nutno učitelé těchto předmětů podpořit. Opět se ukazuje nutno 
přehodnocení kapacit a ve vazbě na infrastrukturu škol připravit taková opatření, aby 
se možnosti výuky STEM významným způsobem zlepšily. 
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Tabulky: Překážky a jejich významnost pro polytechnickou výuku 
 


 
 


 
 


9.2. Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na mateřských školách 
 


Obdobná situace je i na mateřských školách, kde polytechnické vzdělávání musí být 
součástí komplexní přípravy předškoláka v úzké součinnosti se zákonnými zástupci 
dětí. Hodnocení jednotlivých parametrů je opět víceméně shodné. Všechny subjekty 
si uvědomují nutnost posílit tuto výuku v rozmezí 60-70% v období 20167-2018. 
V podmínkách mateřských škol půjde především o úpravy školních vzdělávacích 
programů a implementaci různorodých projektů pro tuto oblast.  Takovým programem 
na území MČ Praha 3 je rozvojový projekt Rodina a škola – cesta k dětské kreativitě. 
Podle našeho názoru analýza ukazuje, že opětovně mateřské školy v rámci ORP 
nehodnotí oblast pouze z hlediska finančních prostředků, ale spíše v souvislostech 
celkového pohledu. 
Významnou překážkou je podle všech oblastí absence pracovníka pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání a nedostatek příležitostí k dalšímu profesionálnímu 
rozvoji. 
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Tabulka:  Překážky polytechnického vzdělávání a jejich významnost 
 


 
 


 
 


9.3. Soubor klíčových intervencí pro oblast polytechnické výchovy 
 


Pro podporu polytechnické výchovy je třeba přijmout tato základní opatření: 
9.3.1. Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy a 


stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben 


9.3.2. Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast 


9.3.3. Vytvoření metodického centra pro základní a mateřské školy pro oblast 


polytechnické výuky 


9.3.4. Podpora mimoškolním aktivitám v této oblasti, podpora mezinárodním 


projektům 


9.3.5. Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků v úzké návaznosti na 


kariérní řád pro oblast CLIL a polytechnické vzdělávání 


 


10. Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských 
dovedností 


Podpora sociálních a občanských kompetencí je nepochybně oblastí, ve které se ze 
všech nejvíce projevuje  K L I M A.  Pro vnímání školy je tato oblast jednou 
z nejdůležitějších. Je v zásadě oním faktorem, který stanovuje ve škole pocit bezpečí 
a sounáležitosti, vytváření školní komunity a je pro naplňování cílů zcela 
neopominutelná. 
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10.1. Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností na 
základních školách 


Z analýzy vyplývá, že všechny sledované regiony vykazují obdobné výsledky a je také 
zřejmé, že největší problémy jsou v oblasti komunikace jednotlivých aktérů vzdělávání 
navzájem. Všechny školy si uvědomují nutno tuto oblast dále rozvíjet, protože právě 
zde vzniká největší množství konfliktů. Obecně lze také konstatovat, že při porovnání 
jednotlivých hodnot napříč v celé analýze, je právě tato oblast hodnocena ve všech 
regionech nejhůře. Všechny školy stanovují míru zlepšení či nutnost se této oblasti 
věnovat v období 2016-2018 v úrovni 70-100 %. Mezi těmito parametry v rámci ORP 
je pouze v této oblasti jediný, který stanovuje tuto potřebu na maximum – etické 
hodnoty a způsoby učení. V rámci ORP Praha 3 byl zřizovatelem navržen etický kodex, 
který se stane součástí školních dokumentů ve všech subjektech.  
 


10.2. Rozvoj oblasti  podpory sociálních a občanských dovedností  
na mateřských školách 


Obdobná situace je na mateřských školách, nicméně hodnoty pro rozvoj těchto kompetencí 


v období 2016-2018 jsou nižší. Ve všech mateřských školách ORP  byl přijat etický kodex 


školy, který bude v následujícím období zanesen do školních dokumentů.  


 


10.3. Soubor klíčových intervencí pro oblast podpory sociálních  
a občanských dovedností 


Z analýzy pro oblast klíčových intervencí pro tuto oblast vyplývají následující 
intervence: 


10.3.1.  Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační role 


všech aktérů vzdělávání  


10.3.2. Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do etosu školy, nikoli 


však jako předmětu  


10.3.3. Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím profesionálů 


či profesionálních nástrojů 


10.3.4. Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, preventivních 


funkcí, případně školního psychologa 


10.3.5. Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním jevům 


včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví 


10.3.6. Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu MČ 


Praha 3 


 


11. Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků 


 


Z uvedených výsledků vyplývají některá doporučení, která lze doplnit dvěma šetřeními 
městské části v letech 2014-2015 pro oblast hardwaru a softwaru. Výsledky ukazují, 
že právě v této oblasti existuje celá řada problémů, které se ve svém důsledku projevují 
například v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti. Intervence v této oblasti 
bude jednou z nejvýznamnějších s přesahem do celé výuky. 
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11.1. Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol  
a jejich rozvoj 


Uskutečněná analýza i sběrové dotazníky městské části Praha 3 prokázaly, že právě 
v oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků včetně ředitelů je nutná 
zásadní intervence do oblasti lidských zdrojů. Tuto skutečnost si také uvědomují 
školy, přestože hodnota stávajícího stavu (3) se objevuje pouze u práce ve stacionární 
počítačové učebně, ale současný stav rozvoje digitálních technologií přechází spíše 
na mobilní technologie a přístupy typu BYOD. Totéž se ukázalo při hodnocení škol 
v míře digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím nástroje NIDV (Hausner, 2015) 
– Kompetenční model učitele pracujícího s ICT6. Tímto měřením prošlo téměř 90 % 
učitelů v září – říjnu 2015. Z tohoto modelu i z analýzy OP VVV je zřejmá poměrně 
malá míra osvojení nejen vlastního ovládání digitálních nástrojů, ale daleko více 
malá schopnost aplikovat zásady práce na skupinovou práci žáků. Lze 
konstatovat, že počet hodin odučených tak, aby žáci pracovali s počítačovou 
technologií individuálně, nepřesahuje 5 %, (vlastní šetření Hausner 2015),  zatímco ve 
výuce učitel počítač jako prezenční nástroj využívá v téměř 70 % hodin (ČŠI 2012, 
Hausner 2015). Přechod na vyšší zapojení žáků do výuky od pasivního vnímání 
vyučované látky je stěžejním úkolem podpory zájmu žáků ve všech oblastech.   
Z uvedené tabulky vyplývá, že školy chtějí rozvíjet převážně práci s těmito 
stacionárními stroji (tedy s tím, co je dnes již koncepčně překonáno), ale v oblastech 
moderního rozvoje (BYOD) je navrženo zlepšení pouze ve 30 %. Důvody tohoto stavu 
jsou jednoznačně v malé znalosti strategií managementu škol, ale také přímým 
důsledkem toho, že školy městských částí neměly v minulých programových obdobích 
prakticky nulovou šanci rozvíjet oblast digitálních technologií. Z tohoto hlediska ani 
podpora městské části nebyla dostatečná ani v oblasti lidských zdrojů, ba ani oblasti 
hardwaru a softwaru.  
Je však nutno ocenit snahu škol o rozšíření otázek internetové bezpečnosti do výuky, 
protože tato oblast nabývá na významu a měla by být součástí strategického rámce. 
Stejně tak je nutno ve větší míře, jak je konstatováno, obrátit pozornost škol směrem 
k otevřeným zdrojům od komerčních produktů, jak je jednou z podmínek všech 
evropských programů. S tím úzce souvisí výchova k ochraně duševního vlastnictví a 
copyrightům. Nezbytnost rozvoje této oblasti také potvrzuje sdělení ČŠI k otázkám 
šikany a kyberšikany, kde se v lednu 2017 konstatuje následující v citaci České školy: 
 
V loňském školním roce inspektoři zaznamenali, že šikanu řešilo 41 procent škol. O rok dřív to bylo 30,3 procenta škol a například 
v roce 2010/11 jen 24,9 procenta škol. Velký skok je patrný u kyberšikany. Ve školním roce 2014/15 ji řešilo jen 13,9 procenta 
škol, ale o rok později už jich bylo 23 procent.7 
 


V podmínkách ORP MČ Praha 3 považujeme rozvoj kompetencí učitelů předcházet 
všem formám kyberšikany a šikany za stěžejní úkol v rámci jejich přípravy pro výkon 
povolání a pro bezpečné prostředí ve školách. 
 
Z hlediska překážek rozvoje digitálních kompetencí je také překvapením téměř 70 % 
konstatování, že učitelé mají problémy s hardwarem, ačkoli v celorepublikovém 
měřítku je to pouze 35 %. Tato hodnota je dána, jak již bylo konstatováno především 
malou mírou zkušenosti, protože ve školách ORP MČ Praha 3 v minulém období 


                                                 
6 http://www.nidv.cz/dotazniky_icdv.php?id_dotazniku=41&zobrazit_vysledky=vse&porovnat=skoly 


 


7 http://www.ceskaskola.cz/2017/01/skoly-se-uz-neboji-priznat-sikanu.html 
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neprobíhaly žádné koncepční projekty v této oblasti. Tuto skutečnost potvrzují i ostatní 
dílčí parametry v tabulce včetně metodického vedení.  
V ostatních kritériích jsou rozdíly zanedbatelné.  
S rozvojem všech výše zmíněných dovedností učitelů souvisí také stěžejní úkol, který 
byl konstatován také na mezinárodní konferenci EMINENT (listopad 2016), kdy 
digitální technologie musí přispět k stavu, který je označován jako Digital citizenship. 
To nebude možné, pokud tyto kompetence nebudou mít samotní pedagogičtí 
pracovníci. Z tohoto hlediska je tedy nutno významným způsobem rozvíjet „soft skills“ 
této profesní skupiny. 
Při rozhovorech s většinou ředitelů základních škol (80%) se jednoznačně ukazuje, že 
rozhodující intervence musí přijít právě v oblasti strategie využívání digitálních 
technologií, protože právě ředitel je hybatelem technologické změny. V podmínkách 
základních škol Praha 3 však bohužel právě v této oblasti je velké množství rezerv, 
které nejsou způsobeny tolik materiálním zázemím jako neochotou měnit stávající 
způsoby výuky k modernějšímu pojetí.  
 
Tabulka: Překážky ve využívání digitálních technologií 
 


 
 
 
 
Tabulka:  Významnost překážek ve využívání digitálních technologií 
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11.2. Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a 
jejich rozvoj 


Srovnávací analýza výsledků v dotazníku OP VVV ukazuje v omezených parametrech 
v zásadě shodná konstatování, ale také zásadní rozdíl vnímání digitálních technologií 
u pracovníků mateřských škol od pracovníků základních škol.  
Mateřské školy konstatují, že rozhodujícím faktorem dalšího rozvoje jsou dovednosti 
vychovatelek a málo času na další vzdělávání v této oblasti. V celostátním měřítku 
však i zde finanční prostředky hrají rozhodující roli (ORP 23 %  a ČR 75%). Základní 
školy konstatují jako rozhodující překážku téměř vždy  nedostatek finančních 
prostředků a zastarávání techniky. Z průzkumu městské části Praha 3 (Hausner, 
2015) vyplývá, že běžné dovednosti práce s digitální technikou nejsou hlavní 
překážkou, ale jsou to spíše aplikační dovednosti do praxe mateřských škol, ať již 
v administrativě či výuce.  
Oblast rozvoje digitálních kompetencí musí úzce souviset s kariérním řádem a v rámci 
něj musí být hodnocena. Dovednosti vychovatelů musí být hodnoceny ve vazbě na 
spolupráci s rodiči tak, aby role komunitní školy (mateřské či základní) vycházela i 
z konceptu digitálních technologií jako komunikačního nástroje. 
 
Zde tabulku neuvádíme, protože má jen omezenou vypovídající hodnotu. 
 
Graf:  Kompetence pedagogických pracovníků MČ Praha 3 (ZŠ ) ve srovnání 
s ostatními regiony (Hausner, NIDV 2015) 
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11.3. Soubor klíčových intervencí v oblasti digitálních kompetencí 
pedagogických pracovníků 


Uvedená analýza vede k návrhu následujících intervencí: 
11.3.1. Vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a softwarových aplikací na 


základních a mateřských školách 
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11.3.2. Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků ve vazbě na kariérní řád 


s vlastní tvorbou výstupů a vytvořením profesního portfolia 


11.3.3. Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele 


11.3.4. Zavedení manažerských systémů řízení škol včetně sdílení  


11.3.5. Vytvoření uceleného systému předcházení negativních jevů online včetně filtrování 


a ochrana proti nežádoucímu softwaru a výchova k ochraně duševního vlastnictví 


 


12. Obecné souvislosti vyplývající z analýzy a jejich 
porovnání s dostupnými analytickými dokumenty 


 


Protože v době analýzy vzdělávacích potřeb proběhla veřejností celá řada 
srovnávacích studií, pokusili jsme se některé závěry zjištěné v analýze ORP Praha 3 
porovnat se známými údaji a ověřit relevantnost některých zjištění, které se při dílčím 
pohledu dají považovat přinejmenším za problematické. 


12.1. Věková struktura pedagogického sboru v ORP Praha 3 
 


 
 
Na základě výročních zpráv škol (2016) a analýzy vzdělávací soustavy (ASPEN8 2016) 
bylo provedeno porovnání věkové struktury pedagogického sboru MČ Praha 3, ČR a 
dalších evropských zemí. Obecně se dá konstatovat, že situace z hlediska věku je 
mírně příznivější než v ČR, nicméně v nejvyšší věkové kategorii je více než 45 % 
vyučujících a vychovatelů. Z tohoto pohledu je situace na ORP Praha 3 méně 
příznivá než v jiných regionech. Přestože má ORP Praha 3 více mladých 
pedagogických pracovníků, přesto právě ve středním věku, kde lze předpokládat 
nejvyšší afinitu k profesi, existuje největší rezerva. Z uvedeného také vyplývá, že 
z hlediska zaměstnanosti kvalitních pedagogických pracovníků s jistou mírou 


                                                 
8 http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/11/Vzdelavani.pdf 
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dlouhodobějšího výhledu bude nutné ze strany ředitelů škol a zejména zřizovatele 
přijmout podpůrné programy, které zajistí nástup kvalitních lidských zdrojů v uvedené 
věkové struktuře. Takové opatření však nelze z hlediska přesahu řešit formou dotací 
z evropských fondů, musí jít o strategické rozhodnutí politických orgánů MČ Praha 3, 
protože bez něj nelze předpokládat zásadní změnu této kategorie.  
Uvedená situace je o to horší, že se zásadním způsobem mění podmínky práce 
pedagogických pracovníků, nároky na jejich kompetence a zejména soft skillls 
významně stoupají. Rozvoj těchto dovedností je velmi obtížné zajistit jen v rámci 
celoživotního profesního rozvoje jednotlivých pedagogických pracovníků.  
Lze plně souhlasit s následující citací z této studie:  
„Jeho role se promění mnohem více v motivátora, animátora a podporovatele sociální 
interakce mezi dětmi. Dnešní absolventi pedagogických fakult by měli být na tuto 
proměnu připraveni. Nedostali jsme se však ještě ani k diskusi o této proměně, což 
představuje další riziko spojené s učiteli.“9  Zde jen doplňujeme, že tato role je už i 
dnes, nikoli v budoucnosti, velmi požadovanou změnou, protože i dnešní stávající stav 
poznání tento přístup plně vyžaduje. 
Podle výroční zprávy ČŠI je průměrné zastoupení věkové kategorie do 35 let 23,1 %. 
Při porovnání tohoto parametru není situace ve školách Praha 3 možno hodnotit než 
pozitivně, protože v našem případě, je tento poměr kolem 35 %.  
Plně odpovídající je situace v mateřských školách, kde ČŠI (2016)10 konstatuje, že 
V předškolním vzdělávání v nyní hodnoceném školním roce dovršilo 27,3 % 
hospitovaných učitelek 31–40 let pedagogické praxe a 2,5 % 41–50 let pedagogické 
praxe. Z tohoto zjištění je zřejmé, že v nedaleké budoucnosti bude potřeba výrazně 
doplnit pedagogické sbory v mateřských školách novými učiteli.  
V mateřských školách je situace významně komplikovanější než na školách 
základních. 
Průměrný věk ředitele/ředitelky škol MČ Praha 3 je 54 let s přesahujícím výskytem 
osob v nejvyšší věkové kategorii. Vzhledem k celkovým požadavkům kladeným na 
ředitele školské organizace i zde bude muset hrát roli velmi specifický a ucelený 
systém celoživotního profesního vzdělávání k tomu, aby ředitelé byli schopni uvedené 
požadavky naplnit.  
ČŠI (2016) konstatuje, že průměrný věk ředitelů v roce 2016 se pohybuje kolem 51 let. 
S tím úzce souvisí velká míra administrativní zátěže, které je vystavena naprostá 
většina ředitelů podle zmíněného výzkumu až na 90 % jejich pracovní kapacity, 
zatímco evropské průměry udávají čísla kolem 60%. Z uvedeného plyne, že míra 
podpůrných činností ve školách je silně podceněna, přenos pravomocí je jen 
limitovaný. S nástupem společného vzdělávání však navzdory tomu, že je tento zcela 
správný, je nárůst administrativní zátěže vzhledem k realizaci podpůrných opatření 
naprosto neúměrný. Uvedenou skutečnost, byť v opatrnější formulaci, konstatovala i 
ČŠI. 
Ze zprávy dále vyplývá, že: 
„Podíl učitelů (v základních školách bez škol pro žáky se SVP) ve věku do 35 let byl 
dle vývojové ročenky školství 18,9 %, přičemž trend je kontinuálně klesající. V tomto 
ukazateli tedy hrozí, že se cílovou hodnotu nepodaří naplnit, pokud nebudou přijata 
účinná opatření, která například zvýší podíl absolventů pedagogických oborů, kteří 


                                                 
9 http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/11/Vzdelavani.pdf 


 


 


10 http://www.csicr.cz/html/VZCSI2015_2016/flipviewerxpress.html 
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nastupují do základních škol. Dle zjištění ČŠI v navštívených školách je nejmenší podíl 
učitelů ve věku do 35 let v předmětech matematika, fyzika, chemie a na 1. stupni“11. 
V případě MČ Praha 3 můžeme tento trend plně potvrdit.  
 


12.2. Srovnání zjištěných parametrů v analýze ORP MČ Praha 3 a studií  
a analýz zveřejněných v posledních letech. 


Přestože nelze odvodit přímou souvislost mezi souhrnnými výsledky dotazníků OP 
VVV a dalšími výběrovými šetřeními ČŠI v posledních letech (některá z nich byla 
konána v mezinárodním měřítku PISA a TIMMS), nepochybně mezi uvedenými 
hodnotami jistá závislost existuje. Jak již bylo konstatováno, v českých školách 
převažuje jistá míra nespokojenosti, kterou lze vyjádřit velmi zjednodušeně takto: 
„nudící se žák – otrávený učitel.“ Většina mezinárodních studií v jistém ohledu ukazuje 
na skutečnosti, že školy nejsou schopny se adaptovat na měnící se způsob učení žáků, 
na jiný typ vnímání a mnohdy trvají na dávno „osvědčených“ metodách učení, které 
však již nenacházejí pochopení nejen mezi žáky, ale i rodiči. Na druhé straně ale velká 
část společnosti trvá na škole tak, jakou jsme sami měli kdysi. Tento již na první pohled 
zásadní rozpor pak nutně vyvolává mnohé komunikační šumy a rozpory. 
Další ne nepodstatnou okolností, která musí hrát v analýze potřeb škol roli, je rovný 
přístup všech žáků ke vzdělávání. 
Většina dokumentů OECD opakovaně cituje vysokou selektivnost českého školství 
jako jednu z příčin klesající kvality. Nastavení zásad společného vzdělávání je krokem 
na polovinu, protože zcela očividně neexistuje snaha zredukovat počet víceletých 
gymnázií, která jsou typickým příkladem selektivnosti systému.  
Na základních školách je takovým příkladem organizace celé řady kroužků a 
zájmových aktivit formou hrazené činnosti, které se již nemohou účastnit všichni žáci 
škol. Zásadnějším problémem jsou však aktivity, kdy část „povinné“ výuky je 
financována ze sponzorských darů (rodilí mluvčí), což zásadním způsobem ovlivňuje 
sociální a komunikační vztahy ve třídních komunitách. Uvedené přístupy se musí stát 
také součástí strategického rámce tak, aby všichni žáci měli stejnou možnost přístup 
ke vzdělávání, které je nabízeno v rámci neplaceného školství jako takového. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme ve strategickém rámci i samostatnou oblast opatření 
navazujících právě na základní charakteristiku celého programu KLIMA.  
 


12.3. Soubor klíčových intervencí pro oblast profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků a pro oblast rovného přístupu ke 
vzdělávání 


12.3.1. Posílení profesního rozvoje ředitelů škol formou evaluace práce ředitele v rámci 


kariérního růstu a benefitů zřizovatele 


12.3.2. Zahájení sociálních programů a benefitů v rámci působnosti zřizovatele pro 


zajištění profesně zdatných pedagogických pracovníků a jejich dalšího profesního 


rozvoje 


12.3.3. Podpora formám hostování a vzájemných stáží mezi vzdělávacími institucemi 


v rámci regionu ale i mimo něj 


12.3.4. Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace zákonní zástupci – pedagogický 


pracovník 


                                                 
11 http://www.ceskaskola.cz/2016/12/z-vyrocni-zpravy-csi-podil-mladych.html 
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12.3.5. Podpora zájmové činnosti školy i v rámci běžného rozpočtu školy s případnou 


podporou zřizovatele, a to především formou přenesené dotace (sociální dávky) 


rovnou subjektu vzdělávání 


12.3.6. Příprava, zahájení a realizace rozvojových programů pro jednotlivé skupiny žáků 


tak, aby měli možnost se do všech těchto aktivit zapojit.  


 


13. Rozvoj infrastruktury základních a mateřských škol 
 


Vzhledem k tomu, že v rámci ORP MČ Praha 3 nebyly realizovány systémové projekty, 
situace je významně jiná.  Z výše uvedených důvodů jsou výsledky zpracovány formou 
grafů. 
Z grafu vyplývá, že i v minulých programových obdobích některé školy čerpaly finanční 
prostředky v rámci evropských fondů, a to v rozsahu přesahujícím průměr hl.m. Prahy.  
Z tabulek vyplývají předběžné odhady financování výstavby infrastruktury a vybavení 
základních a mateřských škol v rámci tohoto programového období. 
 
 
 


 
 
Graf:  Rozvoj infrastruktury základních škol 
 
Tento graf dobře koresponduje se zjištěním Krajského akčního plánu pro Prahu, 
který uvádí srovnání čerpání investic podle jednotlivých krajů v ČR. 
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Graf:   Zájem o čerpání finančních prostředků (KAP Praha 2016) 
 
Jak vyplývá z uvedeného grafu, Praha patří mezi kraje, kde je o čerpání nejmenší 
zájem, i když se právem můžeme domnívat, že tento stav je způsoben nedostupností 
„šablon“ v minulém programovacím období. Dopad nedostupnosti šablon se 
projevuje nejen v této oblasti, ale také obecně v hodnocení digitálních kompetencí 
jako krizové oblasti rozvoje škol Městské části Praha 3. 
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Tabulka:  Infrastruktura mateřských škol 
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14. Analýza shody potřeb MČ Praha 3 z pohledu 
strategických dokumentů státu, kraje a městské části 


 


Součástí analýzy potřeb škol a vzdělávání na Praze 3 celkově bylo také porovnání 
zjištěných skutečností se stávajícími dokumenty ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, dále pak s krajskými dokumenty a v neposlední řadě i s dokumenty 
schválenými zastupitelstvem MČ Praha 3. 
Rozhodujícím materiálem, který byl využit pro porovnání potřeb škol, se pak stal 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který byl schválen zastupitelstvem pod číslem 
jednacím  21/33 ze dne 15. 12. 2016.  
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1. Úvod  
  


Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících 


souvislost s oblastí vzdělávání  


Analytická část MAP vychází z textové meta analýzy existujících strategických záměrů 


a dokumentů na národní úrovni, na vyšších územních úrovních a na menších územích. 


Vychází také z materiálů ORP Praha 3, které Realizační tým MAP považuje za stěžejní. 


Uvedené dokumenty jsou řazeny podle jejich významu. Je zvoleno hierarchické řazení 


dokumentů, kdy jsou jednotlivé informace a stanoviska k prioritám a opatřením 


rozvíjena spirálovitě. Tento dokument je doplněn o komplexní analýzu dotazníku 


MŠMT, další dotazníky a analytická šetření Realizačního týmu a dále pak SWOT. Na 


základě uvedených dokumentů byl vytvořen Strategický rámec projektu rozvoje 


vzdělávání v Praze 3.  


2. Dokumenty na národní úrovni  
  


Na národní úrovni jde především o dokumenty:   


• Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  


• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 


na období let 2015-2020  


• Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018  


• Strategie digitálního vzdělávání  


• Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020  


Význam těchto dokumentů je postupně rozebrán v dalším textu.  


  


2.1 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  
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V oblasti strategií na národní úrovni jde především o základní obecnou formativní 


Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 20201. Tento dokument nahrazuje 


předchozí Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 20012.  


Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 definuje užší množství 


priorit, o jejichž dosažení by tvůrci vzdělávací politiky měli konkrétněji usilovat. Tato 


klíčová strategie na období 7 let vymezuje především prioritní cíle a rámcově určuje 


směry intervence vedoucí k jejich dosažení.  


Celý dokument směřuje v obecné rovině k rozvoji vzdělávacího systému, založeného 


na konceptu celoživotního učení, tak aby zodpovědně naplnil deklarovaný základní 


smysl vzdělávání: osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života, 


udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství 


vytvářející předpoklady pro demokratické vládnutí a přípravu na pracovní uplatnění.  


V obecné rovině dokument směřuje k větší integraci vzdělávacího systému jako celku, 


zdůrazňuje nejen formální, ale i neformální oblasti učení.  


Na základě důkladného zhodnocení stavu vzdělávací soustavy v České republice k 


roku 2014 stanovuje Strategie pro následující období tři průřezové priority:  


 snižovat nerovnosti ve vzdělávání,  


 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad,  


odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.  


Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 má však mnohem širší 


mezinárodní a evropský rozměr. Zcela jasně odráží klíčovou prioritu 


zahraničněpolitické orientace České republiky i její závazky související se vstupem 


země do EU a představuje aktivní krok podpory pokračující evropské integrace České 


republiky.   


Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 slouží k implementaci sady 


opatření a indikátorů 3 , k jejichž naplňování se Česká republika přihlásila ve 


Strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě ET 20204 


(Education and Training) a ve Strategii Evropa 2020 5  vypracované EU pro růst  


a zaměstnanost v období 2010 až 2020. Strategie vzdělávací politiky České republiky 


do roku 2020 musí být nahlížena a interpretována v kontextu s tímto jejím širším 


evropským rámcem a nemůže z něho být vytržena.   


                                            
1 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (cit. 17. 5. 2017)  


http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf  
2 Národní program rozvoje vzdělávání 2001 (cit. 16. 5. 2017)  http://www.msmt.cz/file/35405_1_1/  
3 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (cit. 16. 5. 2017) 


http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/indikatory-strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-


roku2020.pdf  
4 ET 2020 Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (cit. 16. 5. 2017) 


http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/Strategicky_ramec_evropske_spoluprace_v_oblasti_vzdelavani 


_a_odborne_pripravy_ET_2020_.pdf  
5 Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (cit. 16.5.2017) http://eur-


lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF  
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Jako celek definuje také základní nástroje vzdělávací politiky jako regulativní, 


ekonomické a informační. Předpokládá se, že opatření uvedená ve Strategii budou  
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financována především ze státního rozpočtu a prostřednictvím Evropských 


investičních a strukturálních fondů, pro jejichž čerpání je třeba ze státního rozpočtu 


zajistit spolufinancování. Využívány budou rovněž prostředky z komunitárního 


programu Erasmus+, případně z dalších komunitárních programů a rovněž  


z existujících schémat zaměřených na podporu mezinárodních mobilit a institucionální 


spolupráce (např. program švýcarsko-české spolupráce, Norské fondy a fondy EHP).  


Nosnými implementačními dokumenty Strategie vzdělávací politiky České republiky do 


roku 2020 (dále jen Strategie 2020) jsou především Dlouhodobý záměr vzdělávání 


a rozvoje vzdělávací soustavy a Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 


výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 


vysokých škol na léta 2016-2020.  


V několika vybraných oblastech jsou zpracovány podrobnější tematicky zacílené 


dokumenty nižší úrovně v podobě akčních plánů, které popisují návrhy a možná  řešení 


specifických a aktuálních problémů vzdělávací politiky. Tato opatření se většinou 


stanovují na období tří let.  


2.2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 


České republiky na období let 2015-2020 – obecná charakteristika  


  


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 


období 2015-2020 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje na předchozí dokument 


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 


období 2011-2015. V obecné rovině je jedním z implementačních dokumentů Strategie 


2020.  


Z hlediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) představuje 


Dlouhodobý záměr ČR významný nástroj formování vzdělávací soustavy a je 


základem komunikace mezi centrem a kraji. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria 


vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, určuje rámec dlouhodobých záměrů 


krajů a sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení 


parametrů vzdělávací soustavy. Trendy a cíle stanovené na úrovni ČR krajské úřady 


rozpracovávají pro specifické podmínky a potřeby svého kraje, navrhují a zdůvodňují 


svá konkrétní řešení.  


Dlouhodobý záměr ČR je vyhodnocován v souladu s ustanovením § 9 školského 


zákona jednou za čtyři roky před přípravou nového dlouhodobého záměru. Podle 


potřeby může být dílčí hodnocení za kratší období provedeno podle pravidel 


průběžného vyhodnocení implementace Strategie 2020 (informace o naplňování 


Dlouhodobého záměru ČR je v rámci vyhodnocení Strategie 2020 předkládána ve 


dvouletých intervalech vládě, tj. v roce 2016, 2018 a 2020) nebo např. pro potřeby 
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hodnocení naplňování příspěvku Evropských strukturálních a investičních fondů 


(ESIF) vůči Dlouhodobému záměru. Celkový rámec finančních prostředků vychází  


z objemu finančních prostředků, které bude mít MŠMT v dalším období k dispozici pro 


oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného vzdělávání (dále jen 


regionálního školství) ze státního rozpočtu a z ESF (OP VVV).  


Dlouhodobý záměr se hlásí k naplňování dokumentů Strategie 2020 a Evropa 2020 


usilující o vytvoření inteligentní a udržitelné ekonomiky založené na znalostech  


a inovacích, ekologičtějším nakládáním se zdroji, podporující začlenění, vykazující 


vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Dlouhodobý záměr 


cílí na překonání hospodářské krize v evropském prostoru a na překonání závažné 


vysoké míry nezaměstnanosti mladé populace v Evropě (EU 22,2 %  -  ČR 15,9 %). 


Klíčovou roli při formování ekonomického růstu zde má sehrát právě vzdělávání.  


Z globálního pohledu je pro vzdělávání v letech 2015-2020 v ČR relevantní zejména 


příprava zaměřená na udržitelný rozvoj. Globální agenda pod záštitou OSN (od září 


2015) nepreferuje pouze ekonomické veličiny vývoje společnosti, ale podporuje také 


sociální a environmentální vývoj ve světě a akcentuje potřebu umožnit kvalitní život 


rostoucímu počtu lidí v dlouhodobém horizontu. Důležitou roli v naplňování této agendy 


má hrát i kvalitní vzdělávání pro všechny, které bude umožněno všem bez 


nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. ČR je do tohoto procesu jakožto členský stát OSN 


aktivně zapojena a témata udržitelného rozvoje budou do vzdělávacích oblastí 


přiměřeně začleňována.  


Dlouhodobý záměr je rozdělen do tří hlavních sekcí, kdy první definuje mezinárodní 


souvislosti, hlavní trendy v oblasti ekonomiky a vzdělávání v České republice a 


demografickou projekci kvantitativního vývoje jednotlivých úrovní vzdělávání. Druhá 


se plně věnuje strategii rozvoje regionálního školství a třetí pak financování 


regionálního školství.  


Považujeme za podstatné zmínit demografickou projekci jako faktor kvantitativního 


vývoje jednotlivých úrovní vzdělávání. Současný demografický vývoj ČR je silně 


ovlivněn odkládáním rodičovství silných populačních ročníků 70. let 20. století. 


Zatímco střední a vyšší odborné vzdělávání bojuje se stagnujícím či ubývajícím 


množstvím žáků a studentů, předškolní zařízení se potýkaly s nedostatečnými 


kapacitami. Počet dětí v mateřských školách klesl až kolem roku 2017/2018, kdy se 


plně projevil přechod silné populační vlny na 1. stupeň základních škol a následně pak 


i na 2. stupeň. Uvedené okolnosti jsou pak předmětem vlastní demografické 


studie, která tvoří samostatnou součást analýzy.  
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2.3 Strategie rozvoje regionálního školství (zúženo na předškolní a 


základní vzdělávání) a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje  


  


V této části analytického materiálu se budeme zabývat prolnutím reálné situace 


regionálního školství v ORP Praha 3 na definice dlouhodobého záměru a budeme 


sledovat jejich projekci v ORP.  


Předškolní vzdělávání  


Mezi hlavní úkoly v oblasti předškolního vzdělávání pro následující období patří 


především zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání  


a podpora mateřských škol při začleňování dětí ze znevýhodněných skupin,  


v místech zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání připadá v úvahu i navýšení 


nedostatečných kapacit mateřských škol (s ohledem na demografické výhledy  


a následné možnosti dalšího využití) a zvyšování kvality předškolního 


vzdělávání. Dlouhodobý záměr v mateřských školách předpokládá nárůst zájmu po 


předškolním vzdělávání pro děti již od dvou let, a to v mnohem větší míře než dosud. 


S tím souvisí i potřeba upravit podmínky pro činnost mateřských škol (snížení počtu 


dětí ve třídě, zvýšení počtu pomocného personálu, vhodné materiální vybavení pro 


tuto věkovou kategorii, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek, úprava 


RVP). Uvedené trendy plně odpovídají situaci na ORP Praha 3, kde již v letošním roce 


je patrný nástup mladších ročníků do předškolního vzdělání, který je ale v částečném 


rozporu  


s podmínkami mateřských škol, ať již jde o personální či technické.  


Základní vzdělávání  


Základní školy se v současné době potýkají se zvýšeným počtem žáků na 1. stupni 


základního vzdělávání. Počet žáků na 1. stupni základního vzdělávání se bude po roce 


2017 zvyšovat jen velmi mírně. Na 2. stupni základního vzdělávání zaznamenáváme 


zvýšený počet žáků se zpožděním, tj. vzrůstající trend lze zaznamenat od školního 


roku 2013/14. Přes zvyšující se počet žáků ve věku 6–15 let jsou kapacity 


základních škol (evidované ve školském rejstříku) v republikovém měřítku 


dostačující. Obdobná je situace i v ORP Praha 3. To však nevylučuje, že na místní 


úrovni vznikne problém se zajištěním povinné školní docházky v oblastech, kde 


výstavba nových bytových komplexů nebyla doprovázena výstavbou nových 


základních škol. Se související výstavbou komplexů v oblasti Nákladové nádraží 


Žižkov vzniká potřeba nové základní školy.   


Český vzdělávací systém se dlouhodobě potýká s vysokou mírou odkladů školní 


docházky. Jak vyplývá z Výroční zprávy České školní inspekce, mezi důvody odložení 


povinné školní docházky převládají logopedické vady, dále nedostatečná adaptace 
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a potíže se soustředěním. Častá je také kumulace uvedených obtíží. Jedním z 


opatření, které může přispět ke zlepšení současného stavu, je zavedení jednotné 


diagnostiky k posuzování školní zralosti dítěte. Tato skutečnost se však v letošním roce 


ještě vůbec neprojevila.  


Jedním z úkolů v oblasti základního vzdělávání do roku 2020 je snížit množství odkladů 


povinné školní docházky a kapacitně zajistit plnění povinné školní docházky zejména 


žáků 1. stupně ZŠ při zachování kvality vzdělávání; současně podporovat kvalitu 


vzdělávání 2. stupně ZŠ a nezvyšovat podíl žáků odcházejících do víceletých 


gymnázií, jejichž kapacity již nebudou navyšovány. Zvyšování kvality vzdělávání je 


úzce provázáno také se zvyšováním kvality počátečního i dalšího vzdělávání 


pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ. Dlouhodobý záměr usiluje o zefektivnění 


systému hodnocení žáků a škol, vytvoření kritérií kvalitní školy a jejich provázání 


s hodnocením Českou školní inspekcí. Cílem je posílení formativního hodnocení na 


školách a zajištění srovnatelnosti hodnocení v rámci základních škol. V rámci MAP 


Praha 3 budou využity zkušenosti experta strategického plánování z přípravy 


inspekčního modelu Kvalitní škola. Z hlediska odkladů a společného vzdělávání ale 


nepředpokládáme příliš velký vliv samotných škol. V tomto případě musí jít  


o celoplošné opatření.  


Jazykové vzdělávání  


V oblasti jazykového vzdělávání nebudou v jazykových školách s právem státní 


jazykové zkoušky s ohledem na neustále se snižující počet žáků v těchto školách 


zapisovány nové jazykové školy do školského rejstříku. V základních školách musí být 


rozvíjeny aktivity vedoucí k aktivnímu využití jazyka prostřednictvím metody CLIL a 


uplatněno přímé využití jazyka ve výuce i jiných předmětů. Podrobně je tato oblast 


definována v analytické části.  


Školní družiny, školní kluby  


Ve školních družinách, školních klubech bude umožněno navyšování počtu žáků do 


maximální kapacity oddělení, dále budou podpořena školská zařízení pro zájmové 


vzdělávání (SVČ a DDM, které se podílejí na rozvoji nadání žáků, popř. v ZŠ speciální 


pro činnosti Aktivačních center apod.). Případné navyšování počtu žáků ve školních 


družinách a školních klubech by mělo odpovídat míře přiměřené nárůstu počtu dětí a 


žáků. Zohledněna by měla být také stávající naplněnost školy, stávající síť školních 


družin a školních klubů a jejich naplněnost a síť středisek volného času. Zde je nutno 


konstatovat a bude to dále diskutováno v demografické studii, že v ORP Praha 3 je 


více než polovina oddělení družin v kmenových třídách. Jsou tak omezené možnosti 


volnočasového vyžití žáků. Tato okolnost je znovu diskutována v demografické studii.  
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Rovné příležitosti  


Dlouhodobý záměr rovněž prosazuje rovné příležitosti v oblasti vzdělávání, 


poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 


Nerovnost v dosahovaných výsledcích nemůže být určujícím faktorem, protože ji 


povětšinou nemůže jedinec ovlivnit. To znamená, že do budoucna je třeba se 


zaměřit na zkvalitnění vzdělávání pro cílové skupiny dětí a žáků s problémovým 


socioekonomickým a kulturním zázemím tak, aby jejich vzdělanostní potenciál mohl 


být maximálně naplňován, tomu by mělo napomáhat zpřesnění diagnostiky  


a následných intervencí ve formě podpůrných opatření, navrhovaných školskými 


poradenskými zařízeními, které posilují kvalitu poskytovaného poradenství a roli 


inkluzivního vzdělávání. Přestože zde jde o velmi ušlechtilý cíl, je zřejmé, že společné 


vzdělávání je z tohoto pohledu stále novou oblastí a bude v nejbližším období 


ožehavým tématem.  


Důležitou oblastí je také podpora vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním 


znevýhodněním, podpora péče o nadané děti a žáky a podpora prevence rizikového 


chování (MŠMT vydalo Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí  


a mládeže na období 2013-2018, současně vydalo na shodné období novou metodiku 


pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ke zkvalitnění aktivit v oblasti prevence 


rizikového chování v období 2013–2018).  


Rovné příležitosti však nutně neznamenají jen handicap. V poslední době jsme 


ve školách svědky časté diverzifikace žáků (např. účast na výuce s lektorem 


cizího jazyka) s ohledem na ekonomické podmínky rodin. Takový stav je  


v základním vzdělávání zcela nepřijatelný a MAP by měl přinést do této oblasti 


přinejmenším vážnou diskuzi nad tímto tématem.  


  


Poradenství  


V oblasti pedagogicko-psychologického poradenství bude zhodnocen dosavadní vývoj 


zejména v krajích Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, 


Karlovarském, Olomouckém, v kraji Vysočina a v Praze, kde podíl klientů PPP, SPC  


a SVP na věkové skupině žáků ZŠ a SŠ přesahuje 20 procent, s ohledem na místní 


podmínky nebude zvyšován počet školských poradenských zařízení v krajích.  


Poradenské služby ve školách budou hlavně zaměřeny na:  


• prevenci školního neúspěchu,  


• práci se třídou, na prevenci rizikového chování,  


• poskytování kariérového poradenství,  


• spolupráci se zákonnými zástupci žáků,  
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• na podporu pedagogů při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 


včetně metodické podpory.  


  


Další témata  


  


Dlouhodobý záměr je komplexním dokumentem snažícím se vystihnout celou škálu 


jevů a trendů vzdělávací soustavy ČR a nastiňuje budoucí směr řízení a vývoje celé 


vzdělávací soustavy. Tematicky zahrnuje tedy i problematiku počátečního vzdělávání 


učitelů a jejich další vzdělávání, problematiku společenského postavení učitele, 


problematiku zavádění kariérního řádu, postavení a přípravy ředitelů škol na výkon této 


náročné funkce, kariérové poradenství, problematiku vývoje financování atd. Shrnuta 


jsou zde tedy jen vytypovaná témata s nejvyšší relevancí pro tvorbu MAP. Některé 


nástroje karierního řádu, tak jak byly vyvinuty, bude možno využít i v profesním rozvoji 


pedagogických pracovníků.  


  


2.4 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018  


  


Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 (déle jen Akční plán) 


vychází z předchozích dokumentů:   


• Národní akční plán inkluzívního vzdělávání   Akční plán k 


výkonu rozsudku D. H.  


• Akční plán inkluzivního vzdělávání 2019 – 2020  


Akční plán je pevně zasazen do celkového rámce zahraničně politického směřování 


České republiky směrem k pokračující evropské integraci ČR. Z pohledu EU slouží 


jako nástroj implementace evropského principu rovného přístupu ke kvalitnímu 


vzdělávání propojenému se spravedlivou a přiměřenou podporou zohledňující různé 


vzdělávací potřeby žáků, tak aby plně využili svého studijního potenciálu. Z pohledu 


České republiky slouží akční plán mimo jiné také jako naplnění ex-ante podmínek pro 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV).  


Tento Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 při svém zpracování 


vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do  


r. 2020 a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání  a 


rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.  


V návaznosti na prioritní úkoly v roce 2015 MŠMT systematicky a intenzivně zavádí 


inkluzivní vzdělávání, čímž implementuje rovný přístup ke vzdělávání všech žáků v 


rámci České republiky.  
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Cílem procesu je v obecné rovině nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání 


všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, 


nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné 


vzdělávání uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu. Konkrétním 


věcným cílem Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 bylo a je 


připravit a podpořit všechny složky systému tak, aby od 1. září 2016 bylo možné začít 


realizovat změny, které přinesla novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 


základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Většina 


klíčových legislativních změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 


potřebami nabyla účinnosti od 1. září 2016.  


Realizace je rozdělena do tří ročních etap, které sledují školní rok. Vyhodnocení etap 


probíhá vždy v červenci daného roku, paralelně je připravován plán další etapy. 


Vyhodnocení plánu uplynulé etapy a schválení plánu následující etapy k realizaci 


probíhá vždy do konce srpna. Na konci etapy je zpracována zpráva o průběžném 


vyhodnocení plnění a v případě potřeby jsou navrženy jeho aktualizace. V roce 2018 


bude zpracována zpráva o vyhodnocení plnění celého Akčního plánu inkluzivního 


vzdělávání a bude zpracován návrh na období 2019 – 2020.  


  


Vyhodnocení po každé etapě APIV a návrh další etapy jsou konzultovány se subjekty, 


které se podílely na přípravě APIV, dalšími odbornými asociacemi (např. Asociace 


školní psychologie ČR, Asociace poradenských pracovníků ve školství) a 


akademickými pracovišti.  


První etapa: 1. ledna 2016 až 31. srpna 2016  


Druhá etapa: 1. září 2016 až 31. srpna 2017  


Třetí etapa: 1. září 2017 až 31. prosince 2018  


Je však nutno konstatovat, že realizace se setkává s celou řadou problémů, z nichž 


tím nejpodstatnějším je rozpor mezi sdělením ministerstva financí ČR o nedostatku 


prostředků (minus 2 miliardy Kč) a zákonem stanovených požadavků na podpůrná 


opatření. Tento moment může být zásadním limitujícím faktorem celého procesu. Ve 


Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 jsou definována 


prioritní témata obsažená v tomto akčním plánu:   


  


 nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny   


 diagnostické nástroje – činnost a role školských poradenských zařízení   


 supervizní mechanismy v oblasti inkluzivního vzdělávání   


 evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí   


 inkluze v předškolním vzdělávání   


 snižování předčasných odchodů ze vzdělávání  
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Další východiska tohoto akčního plánu inkluzivního vzdělávání:   


  


 Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015   


 Akční plán opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve 


věci D. H. a ostatní proti České republice   


 Akční plán opatření ke vzdělávání romských dětí, žáků, studentů na období 


2015-2017   


 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR - 2015, GAC spol. s r. o.   


 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 


2015-2020   


 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 


na léta 2015-2020   


 Národní program reforem 2015   


 Národní strategie ochrany práv dětí (priority na léta 2012-2018)   


 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na období 2014-2020   


 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015   


 Strategie romské integrace do roku 2020   


 Strategie sociálního začleňování 2014-2020   


 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020   


  


Struktura akčního plánu sleduje následující oblasti:  


  


  Část A – Prioritní úkoly MŠMT  


Tato první část je věnovaná závazným úkolům MŠMT vůči Evropské komisi. Reaguje 


především na jednání ministra školství, mládeže a tělovýchovy s komisařkou pro 


spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví ze dne 7. května 2015, 


navazující na formální upozornění zaslané České republice Evropskou komisí  


v souvislosti s diskriminací romských dětí v českém vzdělávacím systému.   


  


  Část B – Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém  


Struktura akčního plánu je v části B rozložena do pěti strategických cest, které vedou 


k naplnění vize inkluzivního a kvalitního vzdělávacího systému. Strategické cesty tvoří 


vzájemně propojený systém. Na každé strategické cestě jsou stanoveny milníky  


– indikátory, které je nutné naplnit, pro přiblížení se k cílové vizi.  


  


Strategické cesty:  


1. Čím dříve, tím lépe  


2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny  


3. Vysoce kvalifikovaní odborníci  


4. Podpůrné systémy a mechanismy financování  
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5. Spolehlivá data  


  


  Část C – Ze školy do práce  


Opatření ke zlepšení propojení vzdělávání a trhu práce jsou soustředěna  


v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR na období 


2015–2020 a v aktualizacích Akčního plánu podpory odborného vzdělávání. Část C 


obsahuje soubor opatření a aktivit, které vedou k lepšímu přístupu do zaměstnání  


a k celoživotnímu učení u cílové skupiny absolventů škol ohrožených na trhu práce.  


  


V podmínkách ORP Praha 3 zatím není společné vzdělávání kritickou oblastí, 


zapojování dětí s podpůrnými opatřeními do škol je vcelku plynulé díky dobré 


spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Přesto se nedají vyloučit 


specifické komplikace. Je nutno respektovat skutečnost, která je v některých 


materiálech opomíjena či odsunuta stranou:  rozhodující pro začlenění žáka je 


vlastní diagnóza. Představu, že „vše spraví“ zařazení žáka do kolektivu, který ho mile 


přijme, lze považovat za idealistickou a zcela v rozporu s praxí. Inkluze je dlouhodobým 


dennodenním procesem začleňování žáků, a proto vyžaduje zvýšenou pozornost  


a vysokou odbornost, protože bez ní nemůžeme opravdu nikomu pomoci.   Na místě 


je v této oblasti vždy individuální přístup a zásadně nelze paušalizovat dobré i špatné 


zkušenosti v této oblasti.  


  


2.5 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020  


  


Tato koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži, zejména  


v oblasti vzdělávání a mobility, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, kultury  


a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, mládeže s omezenými 


příležitostmi a dobrovolnictví. Koncepce podpory mládeže se prioritně věnuje roli 


neformálního vzdělávání (včetně vzdělávání zájmového ve smyslu § 111 školského 


zákona). Důraz je kladen na podporu uznávání výsledků neformálního vzdělávání 


při práci s dětmi a mládeží především u zaměstnavatelů, zástupců státní správy  


a samosprávy, formálního vzdělávání a organizací pracujících s mládeží.6  Přehled 


strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 – 2020:  


• SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům  


• SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím  


                                            
6 http://www.msmt.cz/file/33599/  
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• SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže  


v zájmovém a neformálním vzdělávání  


• SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti 


a mládež k jejímu aktivnímu využití  


• SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže  


• SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže  


• SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem 


na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost  


• SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů‚ 


a do ovlivňování společenského a demokratického života  


• SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně 


oceňování a uznávání dobrovolných činností  


• SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi  


• SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet 


jejich environmentální gramotnost  


• SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé 


užívání médií  


• SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím   


2.6 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020  


Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie 


vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí a byla přijata vládou  


12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č. 927/2014.   


Digitálním vzděláváním rozumíme zjednodušeně takové vzdělávání, které reaguje na 


změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním 


v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které účinně 


využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí 


digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, 


kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních  


technologií stále rostou.7   


Smyslem strategie je především:   


 otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím 


digitálních technologií,   


                                            
7 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf  
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 zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními 


technologiemi,   


 rozvíjet informatické myšlení žáků.   


K tomu bude potřeba realizovat řadu aktivit v těchto směrech:   


1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.   


2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení 


žáků.   


3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení 


učitelů.   


4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.   


5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.   


6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií 


do výuky a do života školy.   


7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.   


V podmínkách ORP Praha 3 jsou digitální kompetence učitelů považovány za 


jednu z priorit, proto je tato oblast důsledně diskutována v analytických tezích.  


2.7 Národní program environmentálního vzdělávání 


 


V roce 2016 byl přijat Národní program environmentálního vzdělávání, který stanovuje 


následující rámcové priority: 


Vztah k přírodě:  potřeba kontaktu s přírodou, schopnost přímého kontaktu  


s přírodním prostředím, citlivost k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu, postojů 


k ní a ujasňování si vlastních hodnot a postojů;    


Vztah k místu: znalost místní krajiny, jejích jedinečností a schopnost interpretovat je 


v souvislostech, vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za 


něj,  


Ekologické děje a zákonitosti; zájem o pochopení ekologických dějů a jejich 


zkoumání, schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí, 


porozumění základním ekologickým dějům a zákonitostem, porozumění významu 


ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka,  propojování znalostí ekologických 


dějů a zákonitostí s každodenním životem;  


Environmentální problémy a konflikty: schopnost analýzy environmentálních 


problémů a konfliktů, schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat 


variantní řešení a navrhovat řešení vlastní, schopnost spolupráce a komunikace při 


řešení environmentálních konfliktů;  


Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí:  znalost základních principů 


ochrany životního prostředí, znalosti a dovednosti potřebné pro šetrné zacházení  


s přírodou a přírodními zdroji, znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování, 
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znalosti a dovednosti pro aktivní ovlivňování svého okolí, přesvědčení o vlastním vlivu 


na předcházení a řešení problémů životního prostředí.  


 


Uvedené principy a kompetence budou zahrnuty do priorit Strategického rámce.    


 


 


2.8 Dlouhodobé záměry krajů – specifika krajů  


  


Dlouhodobé záměry krajů mohou uvedená opatření tohoto dokumentu upřesnit podle 


místních podmínek, zejména s ohledem na dostupnost vzdělávání a školských služeb 


podle demografického vývoje a rozvoje svého území. V oblastech, pro které nejsou 


opatření uvedena, může krajský úřad stanovit opatření podle svého uvážení.  V Praze 


jsou záměry vpraveny do Krajského akčního plánu, který předurčuje některé oblasti 


pro spolupráci.  


 


3. Dokumenty (mající vztah k MAP) ve  vyšších územních 


úrovních  
  


Strategické dokumenty na vyšších územních úrovních relevantní pro tvorbu MAP 


představují především Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 


na úrovni kraje. V případě MAP MČ Prahy 3 se tedy jedná především o Dlouhodobý 


záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.  


   


3.1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 


hlavního města Prahy 2016 – 2020 – širší kontext dokumentu (logický 


rámec)  


  


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na 


roky 2016 – 2020 (dále jen DZ HMP 2016 – 2020) je strategickým dokumentem  


HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství a mládeže 


Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jeho úkolem je vyhodnocení a aktualizace 


Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města 


Prahy, který byl schválen Zastupitelstvem HMP v březnu 2012 (dále jen DZ HMP 


2012).  
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DZ HMP 2016 - 2020 vychází ze strategických dokumentů ČR i hl. m. Prahy, z 


odborných publikací, údajů Českého statistického úřadu, Národního ústavu pro 


vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání 


pedagogických pracovníků, Národního institutu dalšího vzdělávání a rovněž z 


podkladů a informací zpracovaných Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a 


dalších odborů Magistrátu HMP. Při zpracování DZ HMP 2016 – 2020 bylo rovněž 


využito poznatků a odborných stanovisek ředitelů škol a předsedů školských asociací. 


Další podklady, zejména pro oblast obecního školství, poskytly městské části hl. m. 


Prahy.  


Struktura DZ HMP  


Krajská specifika ovlivňující vývoj vzdělávací soustavy   


Kapitola Krajská specifika představuje specifické rysy pražského regionu, které 


významně ovlivňují vzdělávací soustavu na území HMP. Jsou to demografická 


prognóza, vzdělanostní struktura obyvatelstva, struktura a vývoj regionálního trhu 


práce, predikce trhu práce, ekonomický vývoj a životní úroveň a skladba lidských 


zdrojů.  


Stručná analýza plnění DZ HMP 2012  


Kapitola Stručná analýza plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 


vzdělávací soustavy hlavního města Prahy hodnotí naplňování priorit a cílů 


stanovených DZ HMP 2012 a prezentuje kvantitativní rozvoj vzdělávání v HMP na 


jednotlivých úrovních vzdělávací soustavy.   


Priority a rozvoj vzdělávání v jeho jednotlivých segmentech školství a vzdělávání  


Kapitola Priority a rozvoj vzdělávání v jeho jednotlivých segmentech školství  


a vzdělávání formuluje priority pro období 2016 - 2020, z nich odvozuje cíle a stanovuje 


aktivity, kterými by se tyto cíle měly naplnit. Stanovuje priority v jednotlivých oblastech 


předškolního, základního, základního uměleckého, středního, vyššího odborného, 


zájmového, jazykového vzdělávání a speciálního školství. Obdobně postupuje v oblasti 


identifikovaných průřezových témat komunikační kompetence v cizích jazycích, 


informačních a komunikačních technologií, prevence rizikového chování, vzdělávání  


k udržitelnému rozvoji, péče o talentované žáky, celoživotního učení a dalšího 


vzdělávání i zajišťování kvality, monitoringu a hodnocení vzdělávání.  


Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků   


Kapitola vyjadřuje cíle a stanovuje aktivity, které mají vést k vyšší profesionalitě 


pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území HMP. Jedná se  


o aktivity vedoucí k doplňování odborné kvalifikace, jejímu prohlubování a rozšiřování.  
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Ekonomická kapitola se zabývá stanovením orientačních výdajů na vzdělávání na 


období platnosti dlouhodobého záměru s ohledem na demografický vývoj. Vzhledem 


k tomu, že stát připravuje reformu financování regionálního školství, jedná se o hrubé 


odhady vycházející ze současného systému financování.  


  


3.2 Tematické shrnutí vybraných částí Dlouhodobého záměru s 


největším přesahem do problematiky MAP  


  
Od roku 2001 se HMP člení na 22 správních obvodů, přičemž některé tyto obvody 


obsahují ještě menší správní jednotky – městské části. V HMP se nachází celkem 57 


městských částí, které jsou z hlediska samosprávního řízení autonomní, s vlastními 


volenými orgány. Z pohledu školství jsou tyto nejnižší jednotky členění města 


zřizovateli veřejných mateřských a základních škol. Naopak hlavní město jako celek  


z pozice kraje je zřizovatelem veřejných středních škol, vyšších odborných škol, 


konzervatoří a dalších specifických školských zařízení.   


Je zde tvořen hrubý domácí produkt (HDP) okolo 25 % celkového HDP ČR. HDP  


v Praze na jednoho obyvatele tvoří více jak 200 % HDP republikového průměru. Tyto 


významné ekonomické ukazatele dávají Praze výsadní postavení v rámci celé České 


republiky. Z hlediska trhu práce má Praha dlouhodobě jedny z nejnižších hodnot míry 


nezaměstnanosti v celé ČR. Průměrné hodnoty obecné míry nezaměstnanosti se 


pohybují okolo 5 %.  


Od roku 1989 se výrazně změnila struktura charakteru odvětvové ekonomiky, veškeré 


výrobní odvětví v Praze nyní tvoří cca 15 % a služby pak zbylých 85 % pražské 


ekonomiky. Taková změna charakteru odvětvové ekonomiky s sebou přináší specifika, 


se kterými se musí měnit i například struktura středního školství a vyššího odborného 


školství, které připravuje budoucí absolventy škol na profesní dráhu. Cílem HMP však 


není zcela utlumit obory vzdělání, které připravují své absolventy na povolání  


v nějakém z oborů ve výrobním odvětví a průmyslu. HMP nemusí být pro své současné 


obyvatele cílovým územím pro budoucí výkon povolání, a proto je nutné udržet 


významnou část kapacit středních a vyšších odborných škol pro kvalitní vzdělávání 


žáků a studentů v polytechnických, chemických a zpracovatelských oborech. Velká 


část výrobního odvětví se stále nachází ve Středočeském kraji, tj. v pohodlné 


dojezdové vzdálenosti pro obyvatele HMP.   


  


Bytová výstavba se na území hl. m. Prahy většinou orientuje na okraj Prahy a hlavně 


pak do zázemí města – do Středočeského kraje. Vysoká koncentrace bytové výstavby 


probíhá ještě v některých lokalitách vnitřní Prahy, kde se nachází plochy původně 
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určené pro průmysl a nyní jsou postupně zastavovány novými bytovými komplexy 


(například v městské části Praha 9). V oblastech nové bytové výstavby je nutné zřídit 


zcela nové nebo zvýšit stávající kapacity škol a školských zařízení – primárně v 


segmentech předškolního a základního vzdělávání.  


Praha má na svém území největší počet gymnázií i středních odborných škol ze všech 


ostatních regionů ČR. Například ve školním roce 2014/2015 se ve všech pražských 


středních školách vzdělávalo více než 61 tisíc žáků. Přední postavení má také HMP  


v případě vysokého školství – na území města se nachází nejvyšší počet vysokých 


škol v ČR. V akademickém roce 2014/2015 navštěvovalo vysoké školy v Praze přes 


109 tisíc studentů. Celkový počet vysokoškolských studentů se od konce první dekády 


21. století snižuje, což je způsobeno demografickým vývojem celé populace v ČR. Je 


však možné konstatovat, že z celkového počtu vysokoškolských studentů v ČR jsou  


v Praze navštěvovány vysoké školy vždy více, než třetinou všech vysokoškolských 


studentů. Praha leží v centrální oblasti Čech, kam z hlediska pozemní dopravy jsou do 


města svedeny všechny dálniční a železniční sítě. Z tohoto pohledu je tak Praha 


významným spádovým dopravním uzlem pro všechny kraje ČR a také pro nejbližší 


okolní státy EU.  


Demografická prognóza  


K 30. 6. 2015 měla Praha 1 262 612 obyvatel, což tvořilo 11,98 % obyvatel státu.  


Rozložení obyvatelstva Prahy se v posledních 15 letech významně proměňuje. Město 


prochází výraznou změnou obyvatelstva zejména v podobě vysídlování centra města 


a naopak usídlováním obyvatel v okrajových městských částech a rovněž v zázemí 


hlavního města (ve Středočeském kraji). Stav vysídlování je zřejmý na příkladu MČ 


Prahy 1 a MČ Prahy 2, kde již od roku 2001 dochází k postupnému snižování počtu 


obyvatel. Naopak v okrajových částech, jako je MČ Praha 21 a 22, došlo  


k podstatnému navýšení obyvatel.   


Důležité faktory jako jsou věková struktura obyvatelstva a bytová výstavba jsou 


spojené s migrací. Tento trend se předpokládá i do budoucna. Jedná se především  


o vybrané oblasti správních obvodů Praha 22 (Pitkovice, Kolovraty, Hájek), Praha 18 


(Třeboradice, Miškovice) či Praha 8 (Březiněves). Dále jde o lokality s mladší věkovou 


strukturou, kde v posledních letech docházelo k výstavbě bytových domů  


s potenciálem dalšího populačního růstu. Jde především o vybrané oblasti městských 


částí Prahy 9 (Hrdlořezy, Hloubětín), Prahy-Čakovice, Prahy-Zličín, Prahy-Dolní 


Měcholupy, Prahy-Štěrboholy či Prahy 22.  


K poklesu počtu obyvatel by naopak mělo dojít především v centru města (MČ Praha 


1), ve vybraných lokalitách městských částí Prahy 6 (Střešovice, Petřiny) či Prahy 4  


(Pankrác) a na některých sídlištích (Malešice, Kamýk, Modřany či Jižní Město).  
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Jedná se především o oblasti se starší věkovou strukturou bez velkého potenciálu 


nové rezidenční výstavby a populačního růstu. Obecně materiál IPR Analýza  


a prognóza demografického vývoje Prahy dále uvádí: Z analýzy demografického 


vývoje hl. m. Prahy je patrné, že počet obyvatel byl v posledních letech určován 


především úrovní mezinárodní migrace. Jelikož je podíl cizinců na celkovém 


obyvatelstvu v Praze ve srovnání se západními metropolemi stále relativně 


nízký, můžeme do budoucna očekávat, i s ohledem na imigrační atraktivitu 


hlavního města, další zvyšování počtu cizinců a přetrvávání kladného 


migračního salda. Počet obyvatel Prahy bude s vysokou mírou 


pravděpodobnosti dále narůstat. Přičemž růst bude, alespoň v horizontu 


několika málo let, určován především mírou zahraniční migrace.  


  


Imigranti, kteří se do Prahy stěhují za prací, jsou nejčastěji zastoupeni ve věkových 


kategoriích 20 – 39 let. Naopak se z Prahy vystěhovávají nejčastěji lidé ve vyšších 


věkových kategoriích nad 50 let. Tato selektivní migrace by měla významným 


způsobem přispívat ke zpomalování demografického stárnutí Prahy. V dlouhodobém 


horizontu by proto nemělo docházet k významnému nárůstu indexu stáří (podíl osob 


starších 65 let na podíl osob mladších 15 let) či indexu ekonomického zatížení. 


Předpokládá se, že se počet obyvatel do roku 2050 zvýší přibližně o 20 % na 1,49 


miliónu.  


  


Stěžejním faktorem pro školy a školská zařízení je porodnost, od které se odvíjí počet 


klientů výchovně vzdělávací soustavy. Demografická situace stále vyžaduje řešení 


situace v mateřských školách a nově stále více na základních školách. Tato řešení 


nesmí výrazněji snížit dostupnost základních škol, musí brát ohled na charakter 


osídlení a musí být ekonomicky únosná. Výrazný vzestup obyvatelstva zaznamenávají 


okrajové čtvrti HMP a přilehlé okresy Středočeského kraje Praha – západ a Praha – 


východ.  Vývoj obyvatelstva ve Středočeském kraji výrazně ovlivňuje zatížení školské 


sítě v HMP.  


HMP však nemá ve velké většině dostatečné kapacity pro děti a žáky z jiných než 


spádových oblastí. Mateřské a základní školy jsou tak v současné době výhradně 


určeny pro děti a žáky obyvatel jednotlivých městských částí HMP.  


Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je závažným 


problémem. Proto je nutné podpořit zvyšování počtu žáků v oborech, jejichž absolventi 


na trhu práce výrazně chybí. Výchovné poradce v oblasti volby povolání by měli 


nahradit vyškolení kariéroví poradci. Ti pak musí plnit roli pomocníka při výběru 


budoucího povolání zejména při konfrontaci studijních předpokladů s profilem 


absolventa vybraného oboru, se zájmy a s potřebami trhu práce. Nezbytně nutná je 


spolupráce zaměstnavatelů se základními a středními školami, a to zejména v období 


rozhodování žáků základních škol, tedy již v 8., samozřejmě pak 9. ročníku ZŠ.  
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3.3 Priority rozvoje vzdělávání v jeho jednotlivých segmentech 


školství a vzdělávání  


  


DZ HMP 2016 – 2020 úzce navazuje na DZ HMP 2012, aby byla zajištěna kontinuita 


opatření, cílů a priorit stanovených v předchozím dlouhodobém záměru. Tento 


dlouhodobý záměr vychází ze strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení 


v kraji do roku 2020 stanovené v aktuálním DZ ČR. DZ HMP 2016 – 2020 musí 


obsahovat opatření formulovaná v DZ ČR v kapitole E 2. Opatření DZ ČR jsou rovněž 


upravena podle místních podmínek tak, aby odpovídala místnímu aktuálnímu stavu 


vzdělávací soustavy a stavu celého segmentu školství v HMP obecně. V souladu s DZ 


HMP 2012 a DZ ČR jsou pro roky 2016 – 2020 stanoveny priority, které buď nebyly 


zcela naplněny v DZ HMP 2012, či je nutné v těchto prioritách stále pokračovat, nebo 


jsou zcela nové. Jedná se o následující oblasti.  


  


• Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání (modernizace učeben, zvyšování 


efektivity vzdělávání - zavádění nových forem a metod výuky, podpora 


celoměstských programů na podporu vzdělávání). Priorita je zachována z DZ 


HMP 2012.  


• Optimalizace nabídky vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce (podpora 


odborného vzdělávání - zpopularizování oborů vzdělání s výučním listem, 


popularizace technických a nehumanitních oborů vzdělání s maturitní 


zkouškou, poměrný počet přijímaných žáků víceletých gymnázií k celkovému 


počtu přijímaných žáků na SŠ, optimalizační kroky spojené s úpravou rejstříku 


škol a školských zařízení, spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, 


komunikační propojení ZŠ a SŠ, racionální rozšiřování kapacit mateřských a 


základních škol v místech aktuální potřeby). Priorita je zachována z DZ HMP 


2012.  


• Provedení analýzy s popisem dopadů optimalizace nabídky oborů vzdělání na 


jednotlivých školách takovým způsobem, aby bylo možné efektivně odstranit 


roztříštěnost a mnohočetnost identických oborů vzdělání na území HMP (v době 


platnosti DZ HMP 2016 – 2020 nezařazovat do struktury oborů vzdělání takové 


obory vzdělání, které jsou v dostatečném množství na území HMP zastoupeny, 


po zvážení všech dopadů a zajištění podrobné analýzy zahájit efektivní 


optimalizaci nabídky oborů vzdělání zejména ve středních školách tak, aby 


nebyly poskytovány identické obory vzdělání na několika místech v HMP, 


analyzovat stav nabídky oborů vzdělání ve středních a vyšších odborných 


školách a upravit kapacity podle reálného stavu apod.).  


• Zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních (prevence rizikového 


chování, metodická podpora psychologů, větší zapojení rodičovské veřejnosti, 


zainteresování žáků do dění ve školách, podpora multikulturní výchovy, 
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prevence kriminality, monitoring sociálního klimatu škol). Priorita je zachována 


z DZ HMP 2012.  


• Zvyšování kompetencí dětí, žáků a studentů a jejich osobnostní rozvoj 


(jazykové vzdělávání, informační a finanční gramotnost, podpora nadaných 


žáků, zlepšování podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 


kvalita pedagogů, učební a kompenzační pomůcky, inkluze a integrace, 


asistenční služby, podpora volnočasových aktivit a sportu včetně 


celoměstských programů na podporu volného času a sportu, zvyšování 


etického vědomí žáků a studentů, zvyšování jejich motivace, zvyšování 


zručnosti, jemné motoriky a polytechnických znalostí a dovedností u dětí a 


žáků).  


• Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ve spolupráci s organizacemi 


působícími na území HMP v oblasti EVVO vytvořit metodiky a koncepce – podle 


krajské koncepce EVVO které budou komplexně zajišťovat vzdělávání v oblasti 


EVVO, podpora propojování školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti 


EVVO).  


• podpora pedagogických pracovníků (další vzdělávání – zvyšování a 


prohlubování kvalifikace, spolupráce mezi školami, oceňování úspěšných 


pedagogů, odměňování, zkvalitňování pracovního prostředí, síťování a 


stínování apod.). Priorita je zachována z DZ HMP 2012.  


  


Předškolní vzdělávání  


V rámci Strategie 2020 je pro předškolní vzdělávání prioritou zvýšení dostupnosti  


a kvality předškolního vzdělávání. Rovněž je prioritou zavedení povinného posledního 


ročníku předškolního vzdělávání. Tyto dva prioritní cíle v oblasti předškolního 


vzdělávání samozřejmě s sebou přinášejí i změny, které mohou být velmi zásadní pro 


veřejné zřizovatele mateřských škol. Například bude nutné, v případě zavedení 


povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání, uvažovat velmi vážně nad 


navýšením kapacit veřejných mateřských škol. Od tohoto kroku se pak odvíjí také 


financování této oblasti regionálního školství, a to jak z pohledu státního rozpočtu, tak 


také z pohledu rozpočtů zřizovatelů.  


  


  


3.4 Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


20162020  


  


• Navyšování kapacity MŠ a předškolního vzdělávání v místech aktuální potřeby  


• Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání  
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• Podpora nabídky logopedické péče  


• Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením  


• Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)  


• Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních činností a 


prevence proti úrazům a zraněním dětí předškolního věku  


• Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a zapojování do společných aktivit  


Základní vzdělávání  


Městské části jako zřizovatelé ZŠ provedly po roce 2000 optimalizaci sítě základních 


škol. Po roce 2010 se na základních školách opět výrazně zvyšuje počet žáků.  


S ohledem na demografický vývoj lze očekávat problémy s dostatečnou kapacitou 


základních škol v některých městských částech nebo konkrétních oblastech městských 


částí. Rovněž se objevují nové lokality s problematickým zajištěním školských služeb 


v oblasti základního vzdělávání. Jedná se zejména o oblasti, které do nedávna sloužily 


průmyslu nebo jinému účelu než k usídlování obyvatel. V těchto oblastech vznikají 


bytové komplexy, avšak bez zajištění potřebné infrastruktury.  


V závislosti na demografické křivce však nebude podporováno navyšování počtu 


otevíraných tříd 1. ročníků ve víceletých cyklech (8letém a 6letém) na gymnáziích 


zřizovaných HMP. U ostatních zřizovatelů nebude doporučováno zařazování nových 


kapacit v rámci víceleté formy vzdělávání na gymnáziích. Je zřejmé, že demografická 


vlna k roku 2020 ve věkové kategorii 6 až 14 let výrazně problematizuje vybavenost 


města základními školami, lokální disproporce se tak prohlubují.   


  


3.5 Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016 – 2020  
  


• Navyšování kapacity ZŠ a základního vzdělávání v místech aktuální potřeby  


• Pravidelná aktualizace školních vzdělávacích programů  


• Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)  


• Podpora výuky cizích jazyků  


• Podpora polytechnické výchovy, matematické a přírodovědné gramotnosti na 


základních školách  


• Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků  


a zvyšování jejich prestiže  


• Zlepšování vybavenosti škol  


• Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů  


• Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti s legislativními změnami 


ve školské legislativě do praxe  
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Základní umělecké vzdělávání  


  


Základní umělecké vzdělávání má podobu systematického a komplexního vzdělávání. 


I když základní umělecké vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, je dosažení základů 


vzdělání v uměleckých oborech důležitým východiskem umožňujícím plynulý přechod 


i logickou prostupnost pro navazující vzdělávání ve středních školách, vyšších 


odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, konzervatořích, 


popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým 


zaměřením.  


  


V předchozích obdobích se v HMP podařilo vytvořit vyváženou síť ZUŠ, která svou 


celkovou strukturou i kapacitou je i pro období platnosti DZ HMP 2016 – 2020 


vyhovující. Pro zachování optimální nabídky a kvality základního uměleckého 


vzdělávání je proto třeba se vyhnout procesům, které v oblasti kapacit reagují na 


krátkodobé populační výkyvy nebo módní vzdělávací nabídky bez dlouhodobé 


koncepce. Případný zvýšený zájem o základní umělecké vzdělávání v rozvíjejících se 


oblastech HMP lze situaci řešit zřizováním odloučených pracovišť stávajících ZUŠ.  


  


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 8. 2015 záměr založení sítě Akademie umění  


a kultury pro seniory HMP (dále jen Akademie) na šesti pilotních ZUŠ zřizovaných 


HMP. Záměr zřízení Akademie spadá do oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání. 


Cílovým stavem je umožnění zapojení do projektu všem pražským ZUŠ a poskytnout 


tak seniorům všech MČ HMP v rámci celoživotního vzdělávání komplexní nabídku 


kvalitního uměleckého vzdělávání.  


  


3.6 Opatření v oblasti základního uměleckého vzdělávání stanovené 


DZ HMP 2016 – 2020  


  


• Zachování sítě ZUŠ i jejich oborové rozvrstvení  


• Zahraniční prezentace žáků ZUŠ  


• Podpora a rozvoj vzdělávání seniorů na ZUŠ prostřednictvím Akademie umění 


a kultury pro seniory HMP  


  


4. Dokumenty na nižších územních úrovních   
  


Tato část analyzovaných strategických dokumentů sestává především z dokumentů 


MČ Prahy 3 relevantních pro tvorbu MAP. Jedná se zejména o:  
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• Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 na léta 2014 – 2020  


• Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části 


Prahy 3 na období 2015 – 2019 (včetně Akčních plánů na jednotlivé roky)  


• Systém školských zařízení Městské části Praha 3  


• Koncepci rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými 


organizacemi na období 2015 – 2018   


• Demografickou studii MČ Prahy 3 z března 2017  


  


4.1 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 na léta 2014 – 2020  


  


Tento dokument se dotýká neformálního vzdělávání pouze okrajově v kapitole 4.7. 


Školství a vzdělávání a v kapitole 4.8. Sport, volnočasové aktivity.  


Kapitola 4.7. Školství a vzdělávání se zabývá formálním vzděláváním (mateřské školy, 


základní školy, speciální školy, střední školy, vysoké školy) a zmiňuje se i o zájmovém 


vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných hl. m. Praha (ZUŠ, Hudební 


škola HMP Komenského 9, Baletní škola BcA. Jána Němce a DDM Praha 3 Ulita). 


Kapitola zahrnuje i SWOT analýzu pro problémový okruh Lidské zdroje – školství.  


Kapitola 4.8. Sport, volnočasové aktivity se zabývá sportovními aktivitami. Kapitola 


zahrnuje SWOT analýzu pro problémový okruh sport a volnočasové aktivity – v ní se 


zmiňují i jiné než sportovní aktivity (dostupnost volnočasových aktivit pro sociálně 


znevýhodněné děti díky podpoře MČ Praha 3 neziskovým organizacím apod.).  


  


4.2 Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území 


Městské části Prahy 3 na období 2015 – 2019, včetně Akčních plánů na 


jednotlivé roky  
  


V tomto dokumentu jsou mimo jiné definovány tzv. návazné služby. Městská část 


Praha 3 vnímá jako návazné služby mj. ty, které se zaměřují na klubovou činnost pro 


rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra), dále na podporu jednotlivců a rodin 


v krizi mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na podporu 


zaměstnanosti a vzdělanosti dospělých. Dokument stanoví v komunitním plánování 


několik pracovních skupin, mezi nimi pracovní skupinu Rodina s dětmi a Rodina, děti 


a mládež v krizi. Jedná se o cílové skupiny, u nichž je součástí práce s nimi neformální, 


případně zájmové vzdělávání. Komunitní plán deklaruje podporu návazných služeb 


(grantovou, informační) a cílí na vytvoření lokální sítě sociálních a návazných služeb. 


Ve stejných intencích se pohybují akční plány připravované pro jednotlivé roky.  
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Komunitní plánování bude mít přímé výstupy ve společných webových aplikacích pro 


sociální a vzdělávací oblast.  


  


4.3 Systém školských zařízení Městské části Praha 3  
  


Již v úvodu dokumentu je stanoveno, že intence vzdělávací politiky v dokumentu jsou 


vyjádřeny v kapitolách č. 6 Vize a č. 7 Priority vzdělávání v Praze 3, a to s důrazem na 


všechny hlavní typy vzdělávacích příležitostí, tedy nejen na vzdělávání formální, ale 


rovněž i na vzdělávání neformální včetně podpory informálního učení.  


Podle dokumentu MČ Praha 3 obecně směřuje k podpoře rozvoje vzdělávacího 


systému založeného na konceptu komunitní společnosti a celoživotního učení v duchu 


21. století.  


Dokument zahrnuje kapitolu 3 – Zájmové a neformální vzdělávání:  


• Zmiňuje se o pravidelném zájmovém vzdělávání realizovaném zejm. ve 


školních družinách a klubech na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 


vzdělávání.  


• Řeší různé formy zájmového vzdělávání provozovaného zájmovými spolky, 


sportovními kluby, DDM Praha 3 Ulita, DDM hl. m. Prahy a dalšími institucemi 


na základě smluv o pronájmech, nebo samotnými školami v rámci hlavních 


nebo doplňkových činností školy.  


• Zmiňuje nabídku zájmových aktivit formou kroužků a příměstských táborů v 


době prázdnin ze strany škol a školských zařízení.  


• Shrnuje některé činnosti a kompetence odboru školství (formální a koordinační 


zajištění dotačního řízení MČ Praha 3, správa databáze neziskových organizací 


Prahy 3).  


• Řeší spolupráci s NNO formou aktualizace katalogu NNO a vypsáním dotačních 


programů.  


Tento dokument je vstupním dokumentem celého Místního akčního plánu rozvoje 


vzdělávání MČ Praha 3.  


  


4.4 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními 


neziskovými organizacemi na období 2015 – 2018  
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Stanovuje prioritní okruhy spolupráce s neziskovými organizacemi – mj. volnočasové 


aktivity a výchova a vzdělávání.  


Dle prioritních oblastí bude Praha 3 podle dokumentu usilovat o podporu projektů 


zaměřených na:  


• Programy pro neorganizované děti a mládež vč. dětí sociálně znevýhodněných 


(volnočasové aktivity)  


• Pravidelná celoroční činnost (volnočasové aktivity)  


• Činnost vzdělávací a informační (výchova a vzdělávání)  


• Vzdělávací aktivity a propagace zdravého životního stylu (výchova  


a vzdělávání)  


• Environmentální vzdělávání (výchova a vzdělávání)  


• Využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu (výchova a vzdělávání)  


Oblasti spolupráce, které definuje dokument:  


• Systémové financování  


• Propagace  


• Zveřejňování aktivit NNO (Radniční noviny, internetové stránky Prahy 3)  


• Pomoc při vzdělávání pracovníků NNO  


• Vhodná technická pomoc  


  


4.5 Demografická studie MČ Praha 3 (březen 2017)  


  


Demografická studie je nedílnou součástí analytické části MAP, byla vytvořena pro 


potřeby vymezení daného území MAP. Relevantní jsou zejména kapitoly  


6. Plánování kapacit škol a 7. Hlavní zjištění a závěry. Zcela zřetelně z nich vyplývá, 


že demografický vývoj i plánování kapacit škol na území MČ Prahy 3 mohou být 


výrazně ovlivněny záměry developerů realizovat rozsáhlou bytovou výstavbu v oblasti 


Nákladového nádraží Žižkov. Rozsah této výstavby lze však nyní jen těžko předjímat. 


Obsah studie byl zásadním dokumentem pro tvorbu ročního plánu ve vazbě na 


povinná opatření.  Je součástí analytické části dokumentace MAP.  
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5. Závěr  
  


Obsáhlá analytická zpráva Místního akčního plánu vzdělávání je členěna pro 


přehlednost do následujících dokumentů. Nepovažujeme za vhodné vytvářet jeden 


ucelený dokument, protože z hlediska struktury by šlo o rozsáhlý soubor, se kterým by 


bylo obtížné pracovat, aktualizovat jej a také z něj vycházet. Jednotlivé části lze 


snadněji editovat a doplňovat tak, aby uvedené materiály byly stále živou dokumentací 


projektu, který předznamenává možnou budoucnost strategie škol v regionu Praha 3.  


Součásti analytické zprávy:  


 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících 


souvislost s oblastí vzdělávání  


 Analytické teze platné pro ORP Praha 3 na základě dotazníků MSMT, 


navazujících anket a dalších anketních zjištění  


 SWOT 3 analýza priorit a opatření získaných signifikantním vyhodnocením 


vlastního průzkumu odboru školství  


 Demografická studie pro ORP Praha 3  
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2. Metodologie 


Prognóza budoucího vývoje populace MČ Praha 3 využívá tzv. kohortně-
komponentní metodu. Tato metoda vychází ze stávající věkové struktury obyvatel 


dle pohlaví a jednotek věku. Každá jednotka věku se vyznačuje svou specifikou 
úmrtností, porodností a migrací. 


Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry 


plodnosti, koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek zvlášť pro 
muže a ženy, migrační saldo po jednotkách věku podle pohlaví. 


Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí 
věkovou strukturou k 30. 6. 2015. Po domluvě se zadavatelem je horizont prognózy 
stanoven na  rok 2030.  


Zdroje dat 


Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat  


o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem (ČSÚ), a to jak 
statistiky přirozené měny, tak výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které 
proběhlo na území České republiky v roce 2011. Tyto prameny doplňujeme podle 


potřeby dalšími statistickými údaji a informacemi poskytnutými zadavatelem.  
 


Aktualizace demografické prognózy 


Demografická prognóza představuje výhled do budoucna, platný k aktuálnímu 
okamžiku a v případě, že se předpokládané trendy skutečně naplní. Doporučujeme 


proto demografickou prognózu aktualizovat, a to  pravidelně po třech až čtyřech 
letech, a navíc  za situace, kdy se objeví nepředvídaná okolnost – např. změna 


územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo, či jiná změna, která ovlivní 
atraktivnost zdejšího bydlení a škol (např. nový významný zaměstnavatel, nové 
dopravní napojení na město apod.). 
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Geografické vymezení spádového území 


Po dohodě se zadavatelem pracuje demografická studie s následujícími variantami: 
1. Střední varianta pro MČ Praha 3 


2. Nízká varianta pro MČ Praha 3 
3. Vysoká varianta pro MČ Praha 3 


4. Orientační střední varianty pro: 
a. Vinohrady a okolí 


b. Žižkov západ 
c. Žižkov střed 
d. Nákladové nádraží Žižkov a širší okolí 


e. Jarov a Chmelnice 


Obr. 1 Území zahrnuté do prognózy 
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3. Obyvatelstvo 


3.1. Celkový počet obyvatel 


K 31. 12. 2015 na území MČ Praha 3 žilo dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
72 507 obyvatel. Tento údaj   zahrnuje osoby hlášené k trvalému pobytu a cizince 
s povolením k dlouhodobému pobytu.  


Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel, 2015 


Lokalita Počet obyvatel* 


MČ Praha 3 celkem 72 507 


Zdroj: ČSÚ 


Obr. 2 Počet obyvatel v jednotlivých lokalitách 


 
Zdroj:  SLDB 


Pozn: Součet za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se liší od údaje o celkovém počtu 
obyvatel MČ Praha 3 , který uvádí ČSÚ. Rozdíl v celkových údajích je způsoben použitím těchto odlišných 
zdrojů dat.  


 


Poznámka: 
Demografická studie a prognóza pracuje s obyvateli, kteří  na území MČ mají 
hlášeno trvalé bydliště, nebo v případě cizinců  hlášený pobyt. Pokud není 


specifikováno jinak, všechny údaje o počtu obyvatel se vztahují k osobám 
s hlášeným pobytem na území MČ Praha 3. 
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3.2. Hlášené místo bydliště versus obvyklé místo pobytu 


Šetření SLBD v roce 2011 zjišťovalo nejen počet obyvatel s hlášeným bydlištěm, ale i 


s obvyklým místem bydliště (kde skutečně žili, bez ohledu na to, kde byli hlášeni). V 
březnu 2011 žilo na území MČ Praha 3 dle SLDB 71 769 obyvatel. Dle statistik ČSÚ 


zde mělo k 31. 12. 2011 přihlášeno trvalé bydliště 71 140 osob.   Na území MČ tak 
žilo o 1 % obyvatel více, než kolik zde mělo hlášeno bydliště. 


Při zběžném pohledu je ovšem patrné, že se výrazně liší věková struktura obyvatel s 


obvyklým a hlášeným bydlištěm. Výrazně více zde žili mladí lidé ve věku 20 – 29 let. 
Naopak dětí 0 – 14 zde žilo méně než jich zde mělo hlášené trvalé bydliště. 


 


Tab. č. 2 Věková struktura obyvatel s hlášeným a obvyklým místem pobytu 


Věk 


a 
Počet obyvatel 


s obvyklým 
bydlištěm 


Březen 2011 


b 
Počet obyvatel 


s hlášeným 
bydlištěm 


Prosinec 2011 


Podíl 


a/b 


Celkem 71 769 71 140 101% 


0 - 4 3 140 3 510 89% 


5 - 9 2 094 2 394 87% 


10 - 14 1 877 1 989 94% 


15 - 19 2 855 2 595 110% 


20 - 29 13 249 10 547 126% 


30 - 39 13 908 13 894 100% 


40 - 49 9 051 9 789 92% 


50 - 59 8 560 8 817 97% 


60 - 69 8 412 8 998 93% 


70 - 79 4 530 4 722 96% 


80+ 3 720 3 885 96% 


Zdroj: ČSÚ, SLDB 


 


Poznámka: 
Při plánování kapacit mateřských a základních škol (MŠ, ZŠ) je nutné mít na zřeteli, 
že (jak vyplývá z výše uvedeného) ve skutečnosti na území MČ Praha 3 žije méně 


dětí do 14 let, než kolik jich zde má hlášeno trvalé bydliště. 
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3.3. Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2015 


Počet obyvatel  na území MČ Praha 3 mezi lety 2001 a 2015 vzrostl o 634 osob, což 


představuje nárůst o necelé 1 %. Jak ukazují údaje uvedené v kap. 3.5., vývoj počtu 
obyvatel ovlivňoval záporný přirozený přírůstek (více lidí zemřelo než se narodilo). 


 


Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem 


 


Zdroj: ČSÚ 
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Vývoj počtu obyvatel MČ Praze 3 má obdobný průběh jako většina   pražských 
městských částí. Všechny níže uvedené MČ se potýkají se stagnací či poklesem počtu 
obyvatel. 


Tab. č. 3 Změna počtu obyvatel v roce 2015 oproti roku 2001, vybrané MČ 


MČ 
Změna počtu obyvatel, 


rok 2001 = 100 % 


Praha 1 88 % 


Praha 2 99 % 


Praha 3 101 % 


Praha 4 99 % 


Praha 5 108 % 


Praha 6 100 % 


Praha 7 106 % 


Praha 8 102 % 


Hl. město Praha 109 % 


Zdroj: ČSÚ  
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3.4. Pohlaví a věk obyvatel 


Muži tvoří 48,7 % z celkového počtu obyvatel městské části(ženy v populaci obvykle 


tvoří většinu, především kvůli delší naději dožití).  


Graf č. 2 Strom života, 31.12.2015 


 


Zdroj: ČSÚ; 


 


Ve srovnání s  hl. m. Praha je v případě MČ Praha 3 početnější skupina obyvatel ve 
věku 20 – 35 let. Naopak podíl dětí do 14 let je výrazně podprůměrný. Je zřejmé, že 


vysoký podíl přistěhovalých na území MČ Praha 3 tvoří mladí lidé, kteří se však často 
odstěhují jinam, když chtějí založit rodinu. Svědčí o tom nejen výše uvedený graf 
stromu života, ale i dále zmíněné míry porodnosti a migrace. 
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Vzhledem k relativně nízkému počtu dětí do 14 let je populace MČ Praha 3 výrazně 
starší než obyvatelstvo hlavního města nebo celé ČR. Na 100 dětí do 14 let  žijících na 
území městské části připadá 142 seniorů starších 65 let.  


Z místních částí lze za statisticky „nejmladší“ pokládat západní část Žižkova. Není to 
ovšem způsobeno počtem dětí, ale výrazně podprůměrným počtem seniorů. Naopak 


statisticky jednoznačně „nejstarší“ obyvatelstvo žije na Jarově a na Vinohradech. Na 
Jarově a Chmelnici tvoří senioři dokonce vysokých 28 % obyvatel. 


 


Tab. č. 4 Srovnání  skladby obyvatelstva podle věku – rok 2015 


Region 


Obyvatelstvo ve věku 


Celkem 


% obyvatel ve věku 
Index 
stáří 0 – 14 15 – 64 65 a více 0 – 14 15 – 64 


65 a 
více 


Jarov a 


Chmelnice 838 3 741 1 804 6 413 13 % 58 % 28 % 215 


NNŽ a okolí 1 924 9 853 2 748 14 579 13 % 68 % 19 % 143 


Vinohrady a 


okolí 2 502 14 221 4 350 21 182 12 % 67 % 21 % 174 


Žižkov střed 1 600 8 437 1 726 11 822 14 % 71 % 15 % 108 


Žižkov západ 2 203 14 179 2 176 18 652 12 % 76 % 12 % 99 


MČ Praha 3 9 179 50 333 12 995 72 507 13 % 69 % 18 % 142 


Hl. m. Praha 188 832 844 932 233 685 1 267 449 15 % 67 % 18 % 124 


ČR 1 623 716 6 997 715 1 932 412 10 553 843 15 % 66 % 18 % 119 


Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12.2015 
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3.5. Pohyb obyvatel 


Počet obyvatel mezi lety 2001 – 2015 stagnoval. Mezi lety 2001 – 2006 počet 


obyvatel klesl o 2 tis. osob především v důsledku vyššího počtu zemřelých než 
narozených. Po roce 2006 se situace změnila. Vzrostla - tak jako v celé ČR - 


porodnost a zvýšil se i počet přistěhovalých. Zatímco mezi lety 2001 – 2005 se na 
území MČ postavilo 314 nových bytů, v období 2006 – 2010 vzrostlo tempo bytové 
výstavby téměř čtyřnásobně (blíže viz kapitolu 4.4).   


 


Tab. č. 5 Pohyb obyvatel, MČ Praha 3, 2001 - 2015 
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2001 601 1 019 2 041 2 668 -627 -1 045 71 873 


2002 599 1 002 2 690 2 883 -193 -596 71 277 


2003 606 1 075 2 857 2 729 128 -341 70 936 


2004 668 993 2 961 2 926 35 -290 70 646 


2005 705 949 3 555 3 476 79 -165 70 481 


2006 673 957 3 707 3 965 -258 -542 69 939 


2007 755 925 5 641 4 270 1 371 1 201 71 140 


2008 825 876 6 229 4 327 1 902 1 851 72 991 


2009 784 887 5 152 4 543 609 506 73 497 


2010 826 914 5 380 5 202 178 90 73 587 


2011* 815 838 4 689 4 614 75 52 71 140 


2012 789 868 5 178 4 830 348 269 71 409 


2013 841 830 4 669 5 066 -397 -386 71 023 


2014 850 763 5 493 4 562 931 1 018 72 041 


2015 901 809 5 115 4 741 374 466 72 507 


Zdroj: ČSÚ  * V roce 2011 data upravena o výsledky sčítání obyvatel. 


 


Poznámka: 


Počet narozených se v posledních 5 letech pohybuje ročně okolo 850 dětí. Ovšem 
téměř 20 % z nich se do dovršení 6 let věku odstěhuje.  







Demografická studie, MČ Praha 3 


Březen 2017 


 


12 


V porovnání s ostatními vnitřními pražskými městskými částmi je MČ Praha 3 
specifická, a to především jak v intenzitě migrace, tak v úmrtnosti. Na 1 000 obyvatel 
zde zemřelo nadprůměrných 11,3 osob, přistěhovalo se 69 osob a 65 osob se 


vystěhovalo. Vysoká míra přistěhovalých i vystěhovalých svědčí o již zmíněné 
relativně intenzivní migraci obyvatel. Z hlediska věkové struktury přistěhovalých a 


vystěhovalých (kap. 4.4) převažují mladší lidé okolo 20 – 30 let. nicméně poté se 
častěji i s dětmi vystěhovávají.   


 


Tab. č. 6 Relativní pohyb obyvatel MČ Praha 3, srovnání s obdobnými 
pražskými MČ 


Počet událostí na 1 000 obyvatel, průměr za roky 2011-15 
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Praha 1 9,79 10,00 65,69 68,34 -2,65 


Praha 2 10,80 9,94 73,08 72,98 0,10 


Praha 3 11,57 11,33 69,36 65,68 3,67 


Praha 4 10,47 12,41 47,55 45,29 2,26 


Praha 5 11,54 8,75 56,48 56,06 0,42 


Praha 6 10,93 12,59 50,25 42,92 7,33 


Praha 7 12,97 10,27 67,32 62,90 4,42 


Praha 8 10,83 11,10 48,65 49,58 -0,93 


Hl. m. Praha* 11,27 9,66 53,54 49,87 3,66 


Zdroj: ČSÚ 


* U migrace je započítáno i stěhování mezi jednotlivými MČ 
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4. Parametry prognózy vývoje obyvatelstva 


Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva závisí na čtyřech faktorech: 


- na současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví (východisko), 


- na vývoji porodnosti, 
- na vývoji úmrtnosti, 


- na vývoji migrace. 


 
Statistické upozornění: 


Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou 
předpokládané trendy popsané níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními 
řešeními zohledňujícími mimo jiné i různé modely budoucí bytové výstavby. 


 


4.1. Současná struktura obyvatel 


Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k 30. 6. 2015, evidované 
ČSÚ. Zahrnuje obyvatele s trvalým či dlouhodobým pobytem na území MČ (tedy 


včetně cizinců). 
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4.2. Plodnost 


Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na 


jejich věku (tj. míra plodnosti podle věku) jsou základními parametry vstupujícími do 
prognostických výpočtů.  


Úhrnná plodnost  


Na 1 matku žijící na území MČ Praha 3 připadá v průměru 1,39 narozených dětí 
(průměr za poslední 4 roky), což je podprůměrná hodnota ve srovnání s hl. m. Praha i 


celou ČR.  


Tab. č. 7 Úhrnná plodnost* 


Rok MČ Praha 3 Hl. město Praha ČR 


2012 1,29 1,38  1,45  


2013 1,40 1,36  1,46  


2014 1,38 1,45  1,53  


2015 1,47 1,50 n/a 


Průměr 2012 - 2015 1,39 1,44 1,48 


Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku. 


 


Parametry plodnosti pro prognózu 
Úhrnná plodnost se bude na území MČ Praha 3 v budoucnu odvíjet od intenzity 
migrace. Ta bude podle získaných podkladů vyšší než dosud. Proto budeme pro MČ 


pro období po roce 2020 počítat ve střední variantě s úhrnnou plodností 1,45 – 1,50 
dítěte na matku. 


 


Tab. č. 8 Úhrnná plodnost - varianty vývoje použité v prognóze 


 Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta 


Stávající stav  1,4  


Prognóza 2016 - 20 1,40 1,45 1,50 


Prognóza 2021 – 25 1,40 1,45 1,50 


Prognóza 2026 - 30 1,40 1,50 1,55 


Zdroj: ČSU, odhad Výzkumy Soukup 
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Míra plodnosti podle věku matky 


Pro účely prognózy budoucího demografického vývoje je důležitá jak celková úhrnná 
plodnost, tak i její věkový profil (věk žen rodiček). Z níže uvedeného grafu je patrné, 


že nejvíce dětí se rodí ženám v rozmezí 30 - 34 let.  


Pro stanovení prognózy budoucího vývoje plodnosti budeme používat věkový profil 


plodnosti v MČ Praha 3. Přitom předpokládáme, že se bude věk matek při narození 
dítěte mírně zvyšovat, ovšem výrazně pomaleji, než tomu bylo na přelomu 20. a 21. 


století. 


Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku matky 


 
Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup 
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4.3. Úmrtnost 


Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy 


za období 2013  2014, vypočítaných pro hl. m.  Prahu.  


Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro hl. m. 


Prahu. Podle ní by v roce 2020 měla naděje dožití činit 79,0 let pro muže a 83,7 pro 
ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří variant prognózy. 


Tab. č. 9 Střední délka života při narození, hl. m. Praha 


 Muži Ženy 


2013 - 2014 – současný stav 77,5 82,5 


Nízká varianta – prognóza 78,0 82,7 


Střední varianta – prognóza 79,0 83,7 


Vysoká varianta - prognóza 80,0 84,7 


Zdroj: ČSÚ, odhad Výzkumy Soukup 
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4.4. Migrace 


Na regionální úrovni je budoucí vývoj často ovlivněn spíše migrací, než porodností či 


úmrtností. Odhadování budoucí migrace je velmi komplikované. Na regionální úrovni 
může mít na migraci vliv tolik aspektů, že není možné je všechny předvídat1. 


Nezohledněním migrace bychom se ale mohli dopustit většího zkreslení, než když 
započítáme jakkoliv její ne zcela přesný odhad.  


Bytová výstavba 


Za posledních 15 let se dle statistik ČSÚ postavilo  na území MČ Praha 3 v součtu 1 
953 nových bytů. V relativním vyjádření se jedná o 6 % bytového fondu v roce 2011. 


To je ve srovnání s celým hlavním městem zhruba 2,5x méně.  


Tab. č. 10 Minulá bytová výstavba a migrace 


Rok 
Počet dokončených 


bytů 
Saldo  


migrace 


2001 – 2005 314 -578 


2006 – 2010 1 148 3 802 


2011 - 2015 491 1 331 


2001 - 2015 celkem 1 953 4 555 


Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup 


Tab. č. 11 Bytová výstavba v obdobných pražských MČ 


MČ 
Počet 


obydlených 
bytů 2011 


Počet 


dokončených 
bytů 2001 - 


2015 


Nové byty na 
počet bytů 


2011 


Praha 1 12 170 574  5 % 


Praha 2 21 785 1 880  9 % 


Praha 3 33 894 1 953  6 % 


Praha 4 61 370 4 655  8 % 


Praha 5 35 916 6 182  17 % 


Praha 6 44 597 3 635  8 % 


Praha 7 19 034 1 620  9 % 


Praha 8 46 625 6 293  13 % 


Hl. město Praha 542 168 79 954  15 % 


Zdroj: ČSÚ  


  


                                       
1 Jak se bude vyvíjet ekonomická situace, zda bude zájem o bydlení v MČ, jak se z pohledu migrace 


budou chovat rozvedení, zda se plánovaná výstavba nezpozdí… 
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Odhad budoucí migrace 


Budoucí migraci  na území MČ Praha 3 ovlivní následující aspekty: 
 Atraktivita území pro bydlení 


Saldo migrace je v posledních 10 letech kladné. Usuzujeme, že MČ Praha 3 je 
pro bydlení atraktivní lokalitou.  


 Bytová výstavba 
Dle údajů odboru územního rozvoje jsou aktuálně rozestavěny projekty o 


objemu cca 1 500 bytů. Ty by měly být dokončeny v příštích cca 3 letech. Vedle 
toho se na území MČ Praha 3 nachází rozsáhlé rozvojové území Nákladové 
nádraží Žižkov (NNŽ). V současné době jsou zde dvě stavební uzávěry. 


Developeři mají pro toto území připraveny projekty v rozsahu cca 5 – 6 tis. 
bytů, v současné době ovšem nelze odhadnout termíny dokončení jejich 


výstavby. Vysoká varianta hypoteticky počítá s tím, že se mezi lety 2020 a 
2030 postaví na tomto území cca 5 800 bytů (z toho velká část se stihne do 
roku 2025). Střední varianta předpokládá, že do roku 2030 se na území NNŽ 


postaví 3 200 bytů, a nízká varianta počítá pouze s necelým jedním tisícem 
dokončených bytů. 


 Vnitřní poptávka po bydlení 
Během příštích cca 15 let se  na území MČ Praha 3 odstěhuje od rodičů cca 500 
– 600 mladých lidí ročně. Uspokojení jejich bytové potřeby  si vyžádá cca 250 - 


300 bytů ročně.  
 Uvolněné byty po zemřelých 


Během období posledních 5 let činila úmrtnost obyvatel MČ Praha 3 cca 700 - 
800 osob ročně. Z toho lze usuzovat, že se na území MČ ročně uvolní cca 300 – 
400 bytů po zemřelých. Tyto byty výše uvedenou vnitřní poptávku po vlastním 


bydlení pokryjí.  
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Na základě výše uvedených stanovíme tři varianty migrace.  
 
Tab. č. 12 Parametry budoucí migrace pro roky 2016 – 2030 


Varianta 
Odhad salda 


migrace za roky 
2016 - 2020 


Odhad salda 
migrace za roky 


2021 - 2025 


Odhad salda 
migrace za roky 


2026 – 2030 


Odhad salda 
migrace CELKEM 
ZA ROKY 2016 -


2030 


Vysoká varianta  
3 700 5 700 4 600 14 000 


Střední varianta  2 300 3 500 3 000 8 800 


Nízká varianta  1 200 1 900 900 4 000 


Zdroj: odhad Výzkumy Soukup 


Vysoká varianta migrace předpokládá, že se do roku  2030 zrealizuje bytová 


výstavba prakticky na celém území NNŽ. Celkové saldo migrace by tak mohlo 
dosáhnout v příštích 15 letech počtu 14 000 osob.  


Střední varianta migrace předpokládá saldo migrace ve výši 8 800 osob. 


Nízká varianta migrace počítá s tím, že v příštím 15letém období bude celkové 
saldo migrace činit 4 000 osob, což odpovídá tempu migrace v uplynulých  15 letech.  


Předpokládaný vývoj migračního přírůstku ukazuje níže uvedený graf. 
 


Graf č. 4 Přírůstek stěhováním, pozorovaný v letech 2006 – 2015,  
a prognózovaný 


 


Zdroj: ČSÚ, odhad Výzkumy Soukup 
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Pro doplnění uvádíme odhadované saldo migrace ve střední variantě pro jednotlivé 
lokality.  


 


Tab. č. 13 Parametry budoucí migrace pro jednotlivé lokality, střední varianta 


ÚTJ 
Odhad salda 


migrace za roky 
2016 - 2020 


Odhad salda 
migrace za 


roky2021 - 2025 


Odhad salda 
migrace za 


roky2026 - 2030 


Odhad salda 


migrace CELKEM 
za roky 2016 -


2030 


Jarov a Chmelnice 241 225 168 634 


Nákladové nádraží a 
okolí 1 847 2 812 2 419 7 078 


Vinohrady a okolí 313 360 338 1 011 


Žižkov střed 73 93 24 191 


Žižkov západ -174 9 51 -114 


Zdroj: ČSÚ, odhad Výzkumy Soukup 
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Věková struktura migrace 


Do prognózy vývoje věkové struktury obyvatel započítáváme jak celkovou intenzitu 
migrace, tak i věkový profil přistěhovalých a vystěhovalých za období 2011 až 2015.  


Z přehledu je patrné, že na území MČ Praha 3 se stěhují především lidé ve věku 20 - 
34 let bez dětí. Naopak vystěhovávají se především lidé okolo 30 - 39 let, většinou 


bezdětní či s malým dítětem. 


 


Tab. č. 14 Věková struktura migrace, MČ Praha 3, 2011 - 2015 


Věk Přistěhovalí Vystěhovalí 


0 - 4 5,8% 7,9% 


5 - 9 3,4% 4,0% 


10 - 14 2,4% 2,9% 


15 - 19 7,7% 4,7% 


20 - 24 13,5% 9,8% 


25 - 29 17,3% 12,9% 


30 - 34 14,7% 13,8% 


35 - 39 10,1% 11,3% 


40 - 44 6,5% 7,6% 


45 - 49 5,3% 5,8% 


50 - 54 3,9% 4,5% 


55 - 59 3,1% 4,1% 


60 - 64 2,3% 3,9% 


65 - 69 1,7% 2,7% 


70 – 74 0,8% 1,3% 


75 – 79 0,4% 0,9% 


80 – 84 0,5% 0,9% 


85+ 0,5% 1,2% 


Celkem 100 % 100 % 


Zdroj: ČSÚ 
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5. Výsledky prognózy 


Na základě výše uvedených parametrů byl proveden modelový výpočet vývoje počtu 
a struktury obyvatel MČ Praha 3. 


Počet obyvatel MČ bude do značné míry záviset na tom, zda se zrealizuje výstavba na 
území NNŽ (vysoká varianta). Pokud k uskutečnění zamýšlené bytové výstavby dojde, 
bude  na území MČ Praha 3 bydlet přes 90 tis. obyvatel. Naopak jestliže se tato 


výstavba do roku 2030 neuskuteční, bude se počet obyvatel MČ pohybovat okolo 79 
tisíc. Podle střední varianty zde bude v roce 2030 žít cca 86 tis. osob. 


 


Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů 


 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 
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Z hlediska sledovaných lokalit na území MČ Praha 3 nejvíce vzroste počet obyvatel 
v lokalitě „Nákladové nádraží Žižkov a okolí“. Pokud se do roku 2030 dokončí alespoň 
polovina plánovaného objemu bytové výstavby, bude zde žít okolo 23 tis. obyvatel (o 


9 tis. více než nyní). To samozřejmě bude mít dopad na zvýšení poptávky po 
veřejných službách, včetně využití kapacity škol (viz dále). 


Dále očekáváme nárůst v lokalitách „Žižkov střed“ a „Žižkov západ“. Zde se bude 
jednat o růst počtu obyvatel způsobený především přirozeným přírůstkem, kdy se 


ročně narodí více dětí, než kolik osob zemře. 


Tab. č. 15 Vývoj počtu obyvatel - lokality – střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 6 384 6 423 6 459 6 502 6 527 6 543 6 562 6 569 


Náklad. nádr. a okolí 14 525 14 965 15 867 17 401 18 761 20 113 21 740 23 093 


Vinohrady a okolí 21 071 21 222 21 405 21 649 21 878 22 100 22 353 22 561 


Žižkov střed 11 763 11 880 12 048 12 279 12 441 12 568 12 698 12 796 


Žižkov západ 18 558 18 698 18 906 19 207 19 514 19 818 20 154 20 454 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 


liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet dětí do dvou let věku se podle střední varianty bude pohybovat mezi 2,5 až 
3 tis., a to v závislosti na předpokládané relativně intenzivní bytové výstavbě 
v příštích několika letech. V případě, že by na území NNŽ došlo k výstavbě 


v očekávaném rozsahu, zvýší se počet nejmenších dětí až na cca 3,5 tisíce.  


Graf č. 6 Vývoj počtu dětí do dvou let věku 


 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


Poznámka: 


Na základě prognózy lze očekávat mírně rostoucí rozsah poptávky po službách pro 
rodiny s malými dětmi (mateřská centra, programy pro matky na rodičovské 


dovolené,…). 
 


Tab. č. 16 Vývoj počtu dětí do dvou let věku – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 209 200 192 189 186 186 190 191 


Náklad. nádr. a okolí 491 536 558 618 709 806 934 1 040 


Vinohrady a okolí 652 716 720 734 742 743 758 754 


Žižkov střed 455 466 447 445 437 424 422 412 


Žižkov západ 620 663 690 716 732 734 748 739 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet tří až pětiletých dětí, tj. potenciálních dětí MŠ, v příštích pěti letech poroste. 
Podle střední varianty zde bude v roce 2020 žít cca 2 400 dětí této věkové kategorie. 
Další vývoj se bude odvíjet od skutečně realizované bytové výstavby. 


 


Graf č. 7 Vývoj počtu dětí ve věku 3 - 5 let 


 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


 


Tab. č. 17 Vývoj počtu dětí ve věku 3 až 5 let – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 194 197 197 188 183 180 177 179 


Náklad. nádr. a okolí 449 459 523 512 530 599 698 802 


Vinohrady a okolí 573 563 611 663 672 684 688 695 


Žižkov střed 356 380 422 419 414 408 396 388 


Žižkov západ 527 524 555 606 630 654 661 670 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet dětí ve věku prvního stupně základní školní docházky, s trvalým 
bydlištěm  na území MČ Praha 3, bude po celé sledované období růst. V roce 2021 
počet dětí dosáhne 3,5 tisíce.  


Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 6 - 10 let 


 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 18 Vývoj počtu dětí ve věku 6 až 10 let – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 280 308 313 317 325 312 302 295 


Náklad. nádr. a okolí 621 697 734 778 812 843 891 991 


Vinohrady a okolí 798 874 918 925 999 1 069 1 084 1 100 


Žižkov střed 515 546 584 646 678 686 665 653 


Žižkov západ 648 742 782 838 888 949 997 1 031 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Pro doplnění uvádíme i orientační odhad počtu šestiletých dětí. Ve střední variantě 
by měl jejich počet po celé prognózované období růst, v roce 2026 dosáhne cca 800.  


 


Graf č. 9 Vývoj počtu šestiletých dětí  


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 19 Vývoj počtu šestiletých dětí – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 53 55 67 66 62 60 59 58 


Náklad. nádr. a okolí 168 137 112 164 164 166 195 226 


Vinohrady a okolí 174 173 197 213 214 217 222 223 


Žižkov střed 112 130 133 150 136 133 132 128 


Žižkov západ 144 175 176 179 193 201 210 212 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet dětí ve věku druhého stupně ZŠ se téměř zdvojnásobí. Oproti stávajícímu 
počtu 1 700 jich bude v roce 2030 cca 2 700 – 3 300. V naprosté většině půjde o děti, 
které  na území MČ Praha 3 již žijí, proto se jednotlivé varianty od sebe příliš neliší. 


 


Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku 11 - 14 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 20 Vývoj počtu obyvatel ve věku 11  až 14 let – lokality - střední 
varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 155 189 227 253 246 251 263 251 


Náklad. nádr. a okolí 363 399 458 576 640 625 661 686 


Vinohrady a okolí 479 536 610 689 709 699 772 839 


Žižkov střed 274 337 393 408 443 487 532 543 


Žižkov západ 408 459 502 544 585 638 674 728 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  


  


1 000


1 500


2 000


2 500


3 000


3 500


Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta







Demografická studie, MČ Praha 3 


Březen 2017 


 


29 


Pro doplnění uvádíme i počet jedenáctiletých dětí, tedy potenciálních žáků šestých 
tříd. Jejich počet do roku 2026 vzroste ze stávajících 500 na cca 750.  


 


Graf č. 11 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí  


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 21 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí  – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 49 43 65 75 62 67 63 61 


Náklad. nádr. a okolí 97 101 106 156 164 194 173 173 


Vinohrady a okolí 140 166 181 196 178 162 211 212 


Žižkov střed 77 108 112 100 108 123 135 132 


Žižkov západ 124 127 158 157 154 155 185 192 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Pokud jde o mladistvé ve věkové skupině 15 – 18 let, očekáváme po roce 2018 
nárůst jejich počtu. Z cca 1 700 osob vzroste počet obyvatel v tomto věku na 3 000 
v roce 2030.  


 


Graf č. 12 Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 - 18 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 22 Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 až 18 let – lokality – střední 
varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 123 155 168 202 240 265 258 263 


Náklad. nádr. a okolí 379 392 459 540 599 709 778 752 


Vinohrady a okolí 529 509 524 583 657 736 756 745 


Žižkov střed 291 288 297 362 418 431 465 509 


Žižkov západ 495 432 448 503 547 590 631 685 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet obyvatel ve věkové skupině 19 – 23 let bude do roku 2018 mírně klesat, poté 
lze očekávat nárůst až na úroveň 5 tis. v roce 2030.  


 


Graf č. 13 Vývoj počtu obyvatel ve věku 19 - 23 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 23 Vývoj počtu obyvatel  - lokality – střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 264 237 247 265 289 319 375 392 


Náklad. nádr. a okolí 701 722 868 1 176 1 393 1 525 1 614 1 699 


Vinohrady a okolí 1 020 984 1 001 1 000 1 030 1 082 1 164 1 266 


Žižkov střed 622 569 547 547 573 628 684 726 


Žižkov západ 1 070 1 023 974 908 924 975 1 056 1 103 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet obyvatel ve věku 24 - 39 let vzhledem k očekávané bytové výstavbě mírně 
poroste. V případě střední varianty vzroste na cca 23 tis. v roce 2030. 


 


Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 - 39 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 24 Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 až 39 let - lokality– střední 


varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 1 459 1 422 1 370 1 342 1 331 1 344 1 361 1 406 


Náklad. nádr. a okolí 4 064 4 128 4 451 5 228 5 993 6 811 7 676 8 381 


Vinohrady a okolí 5 866 5 731 5 629 5 561 5 535 5 459 5 404 5 385 


Žižkov střed 3 662 3 564 3 465 3 375 3 265 3 151 3 045 2 993 


Žižkov západ 6 446 6 266 6 105 5 994 5 926 5 706 5 608 5 428 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 


použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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U věkové skupiny 40 - 64 let očekáváme nárůst. V roce 2030 bude  na území MČ 
Praha 3 oproti současným 24 tis. obyvatel žít cca 30 tis. občanů  daného věkového 
rozmezí.  


 


Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 - 64 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


Tab. č. 25 Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 až 64 let – lokality - střední 


varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 1 895 1 948 2 043 2 112 2 181 2 219 2 217 2 237 


Náklad. nádr. a okolí 4 709 4 766 4 902 5 109 5 359 5 640 6 102 6 474 


Vinohrady a okolí 6 806 6 903 7 001 7 119 7 287 7 539 7 757 7 874 


Žižkov střed 3 862 3 955 4 055 4 179 4 313 4 480 4 583 4 634 


Žižkov západ 6 168 6 321 6 502 6 703 6 884 7 178 7 365 7 589 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 


použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Počet seniorů  žijících na území MČ Praha 3 bude stagnovat, respektive mírně 
klesat. Je to způsobeno již nyní nadprůměrným počtem seniorů a relativně méně 
zastoupenou skupinou nynějších padesátníků. V příštích 15 letech se počet seniorů 


starších 65 let bude pohybovat okolo 12 – 14 tisíc . 


 


Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Tab. č. 26 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let – lokality - střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 1 805 1 767 1 703 1 636 1 545 1 468 1 420 1 354 


Náklad. nádr. a okolí 2 748 2 867 2 914 2 863 2 725 2 556 2 387 2 268 


Vinohrady a okolí 4 348 4 405 4 391 4 376 4 247 4 090 3 970 3 902 


Žižkov střed 1 726 1 776 1 840 1 897 1 900 1 873 1 906 1 940 


Žižkov západ 2 176 2 268 2 349 2 394 2 399 2 396 2 413 2 481 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 


liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 
použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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Zatímco počet obyvatel starších 65 let spíše klesne, u seniorů starších 80 let lze po 
roce 2022 očekávat nárůst o cca 500 osob. V roce 2030 by zde mělo žít zhruba 3,5  – 
4,5 tis. seniorů starších 80 let. 


Graf č. 17 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let 


Zdroj: ČSÚ, výpočet Výzkumy Soukup 


 


Poznámka: 
Nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, 


sociálních služeb a bezbariérovosti. Vzroste poptávka po terénních i pobytových 
sociálních službách, poptávka po zdravotních službách a budou se zvyšovat 


požadavky kladené na bezbariérovost veřejných prostranství. 


 


Tab. č. 27 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let - lokality – střední varianta  


LOKALITA 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 


Jarov a Chmelnice 628 667 663 652 657 633 627 582 


Náklad. nádr. a okolí 734 710 655 638 665 697 793 815 


Vinohrady a okolí 1 219 1 149 1 083 1 073 1 152 1 250 1 370 1 452 


Žižkov střed 423 397 387 382 434 459 517 565 


Žižkov západ 480 422 377 380 395 464 571 617 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; Pozn.: Prognóza za jednotlivé lokality vychází z údajů SLDB a mírně se 
liší od prognózy za celou MČ, která vychází z publikovaných dat ČSÚ. Rozdíl v údajích je způsoben 


použitím těchto odlišných zdrojů dat.  
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6. Plánování kapacit škol 


6.1. Mateřské školy 


Na území MČ Praha 3 aktuálně působí 18 MŠ zřízených samosprávou. Jejich 
registrovaná kapacita činí 2 089 dětí2.  K září 2016 bylo do MŠ zapsáno 1 957 dětí. 
Z toho bylo 22 dětí v tzv. speciálních třídách. Všem zájemcům o umístění dítěte v MŠ 


bylo v posledních 3 letech vyhověno. 


MČ Praha 3 plánuje rozšíření kapacit MŠ. Počínaje školním rokem 2017/2018 by 


registrovaná kapacita měla dosáhnout 2 129 dětí a od školního roku 2020/21 až 2 285 
dětí. MČ Praha 3 se připravuje na přijímání dvouletých dětí.  


 


Tab. č. 28 Kapacita MŠ  na území MČ Praha 3 


Období 
Registrovaná 


kapacita 


Počet dětí v MŠ  
ve školním 


roce 2016/17 


Odmítnuto 
zájemců 


2016/17 


Celkem k 1. 9. 2014 2 109 1 913 0 


Celkem k 1. 9. 2015 2 089 1 948 0 


Celkem k 1. 9. 2016 2 089 1 957 0 


Plánovaná kapacita 2017 / 18 2 129 - - 


Plánovaná kapacita 2018 / 19 2 189 - - 


Plánovaná kapacita 2020 / 21 2 285   


Zdroj: Databáze MŠMT, odbor školství MČ Praha 3, k 30. 9. 2016 


 
  


                                       
2 K změnám kapacit mezi lety 2014 a 2015 došlo v důsledku dispozičních změn v rámci městské části 


Praha 3 
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V polovině roku 2016 mělo  na území MČ Praha 3 hlášeno trvalé bydliště 2 139 dětí ve 
věku 3 - 5 let. Místní MŠ navštěvovalo 1 957 dětí. Podíl dětí ucházejících se o umístění  
MŠ tak činil 91 % z celkového počtu tří až pětiletých dětí v s trvalým bydlištěm na 


území MČ. Průměr za poslední 3 roky činí 92 %. Tento index použijeme při výpočtu 
počtu zájemců o MŠ jako podíl dětí s hlášeným trvalým bydlištěm v MČ Praha 3 (viz 


další strana). 


 


Tab. č. 29 Porovnání počtu dětí v MŠ a dětí s trvalým bydlištěm  


MŠ zřizované MČ Praha 3 2014/15 2015/16 2016/17* 


Počet přijatých dětí 1 913 1 948 1 957 


Počet dětí ve věku 3 - 5 let s trvalým bydlištěm 
v MČ Praha 3** 


2 108 2 080 2 139 


Podíl dětí v MŠ na celkovém počtu dětí ve věku 
3 - 5 let 


91 % 94 % 91 % 


Zdroj: školský odbor MČ, ČSÚ, Výzkumy Soukup, Březen 2017 


* Počet 3 - 5 letých dětí v roce 2016 dle demografické prognózy 


** Oprávněný převis, děti tříleté a starší nepřijaté z kapacitních důvodů (nezapočítány přespolní děti a 


dvouleté)   
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Počet dětí ve věku 3 - 5 let s trvalým bydlištěm  na území MČ Praha 3  bude v příštích 
15 letech růst. Bude-li i nadále trvat stav, kdy místní MŠ navštěvuje 92 % z celkového 
počtu tří až pětiletých dětí s  trvalým bydlištěm hlášeným na území MČ, bude se 


v roce 2020 pohybovat počet dětí v  místních MŠ okolo 2 200. Pokud bychom přičetli i 
dvouleté děti (s koeficientem návštěvnosti 33 %), bude se v roce 2020 ucházet o 


umístění ve zdejších MŠ cca 2 500 dětí3.  


 


Graf č. 18 Odhad vývoje počtu dětí ucházejících se o umístění v MŠ * 


 


Zdroj: ČSÚ, Výzkumy Soukup 


* Při koeficientu návštěvnosti 92 % u tří až pětiletých dětí a 33 % u dvouletých dětí. 


 
 


Poznámka: 
Nízká varianta prognózy předpokládá, že na území Nákladového nádraží Žižkov se 
do roku 2030 postaví cca 2 tis. z plánovaných 7,5 tisíc bytů. V takovém případě by 


stávající kapacity MŠ byly dostačující.  


Pokud výstavba na daném území proběhne v plném rozsahu (vysoká 


varianta), vznikne potřeba nových MŠ o kapacitě 800 žáků. 
 
 


  


                                       
3 Počty tří až pětiletých dětí v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v kap. 5 . 
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Porovnání kapacit MŠ a počtu dětí bydlících v jednotlivých lokalitách 


Důležité informace přináší i porovnání kapacity MŠ a počtu dětí ve věku 3 – 5 let 
s hlášeným trvalým pobytem v jednotlivých lokalitách, respektive počtu dětí v daném 


věku dle střední varianty prognózy. Ukazuje se, že MŠ nejsou v rámci MČ rovnoměrně 
rozmístěné. Největší disproporce mezi počtem dětí a kapacitou panuje 


v lokalitě Žižkov západ. 


 


Tab. č. 30 Porovnání kapacit a dětí ve věku 3 - 5 let dle lokalit, střední var. 
prognózy 


Lokalita 
Registrované 


kapacity ZŠ 


Počet dětí 


2015 


Počet dětí 


2020 


Počet dětí 


2025 


Počet dětí 


2030 


Jarov a Chmelnice 
228 (2016); 
200 (2017); 
294 (2020) 


194 193 180 181 


Nákladové nádraží a okolí 
558 (2016), 
578 (2017), 
638 (2018) 


449 506 599 858 


Vinohrady a okolí 541 (2016) 573 661 684 700 


Žižkov střed 
474 (2016), 


522 (2018) 
356 434 408 386 


Žižkov západ 288 (2016) 527 588 654 675 


Zdroj: Databáze MŠMT, odbor školství MČ Praha 3, k 30. 9. 2016 
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6.2. Základní školy 


Na území MČ Praha 3 v současnosti působí 10 ZŠ zřízených samosprávou. 


Registrovaná kapacita ZŠ činí 6 353 žáků, reálná kapacita dle zástupců odboru 
školství je o 10 % nižší (z důvodu pronájmu prostor v době školního vyučování, 


využívání odborných učeben, uplatňování dělených hodin, apod.). K 30. 9. 2016 
navštěvovalo místní školy 4 483 žáků, z toho 77 v přípravných třídách.   


 


Tab. č. 31 Kapacita a počty žáků ZŠ 


 


Rejstříková 


kapacita ZŠ 
2016/17 


Odhad reálné 


kapacity 


Obsazenost 


2015/16 


Celkem 6 353 5 718 4 483 


Zdroj: Databáze MŠMT, odbor školství MČ Praha 3, leden 2017 


 


 
 


 


Mezi lety 2006 – 2010 klesl celkový počet žáků na 3 299, poté však narostl o více než 
jeden tisíc. V roce 2016/17 ZŠ zřízené samosprávou navštěvovalo 4 483 žáků. Od 


roku 2010 se tak počet žáků zvýšil o 36 %.  


 


Graf č. 19 Počet žáků ZŠ na území MČ Praha 3 


Zdroj: odbor školství MČ Praha 3, leden 2017 
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Porovnání kapacity ZŠ a počtu dětí 


Na území MČ Praha 3 mělo v posledních třech letech přihlášeno trvalé bydliště 
v průměru 2 798 dětí ve věku 6 - 10 let. Průměrný počet žáků na prvním stupni činil 


2 723 (bez přípravných tříd). Znamená to, že počet žáků na prvním stupni místních 
ZŠ představuje 97 % celkového počtu dětí ve věku 6 – 10 let s hlášeným trvalým 


pobytem na území MČ Praha 3 (index návštěvnosti). U druhého stupně pak index 
návštěvnosti dosahuje 85 %. Jedním z důvodů nižšího indexu návštěvnosti na druhém 


stupni mohou být přestupy na víceletá gymnázia. Přípravné třídy navštěvuje 77 dětí. 


Průměrná naplněnost kmenových tříd ve školním roce 2016/17 činila 22,9 žáků na 
třídu. 


Tab. č. 32 Porovnání počtu žáků a počtu dětí s hlášeným pobytem, průměr za 
léta 2014 - 2016 


 
1. ročník 
(6 let) 


1. stupeň 


(6 - 10 let) 


6. ročník 
(11 let) 


2. stupeň 


(11 - 14 let) 


Počet žáků místních ZŠ  617 2 723 393 1 434 


Počet dětí žijících  na území MČ  634 2 798 459 1 681 


% dětí navštěvujících místní ZŠ 97% 97% 86% 85% 


Zdroj: Odbor školství MČ Praha 3, ČSÚ, leden 2017 


 


 
Poznámka: 


Index návštěvnosti je v posledních třech letech stabilní, neroste ani neklesá. Proto i 
do budoucna budeme předpokládat, že podíl dětí ve věku 6 až 10, respektive 11 až 
14 let, které zde mají hlášeno trvalé bydliště a navštěvují místní ZŠ, zůstane 


obdobný. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 3 otevírá i přípravné třídy (jež nejsou 
v indexu návštěvnosti zohledněné), budeme přičítat do budoucna 80 žáků v rámci 


přípravných tříd.  
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Parametry plánování kapacity ZŠ v MČ Praha 3 


Na základě zjištěných informací o situaci ZŠ  na území MČ Praha 3 stanovíme tři 
varianty parametrů. Střední varianta počítá, že místní ZŠ bude navštěvovat obdobný 


podíl dětí (index návštěvnosti) jako doposud, tedy 97 % šestiletých dětí a 86 % 
jedenáctiletých dětí s hlášeným trvalým pobytem na území MČ Praha 3. Nízká varianta 


počítá s nižším podílem (95 %, respektive 84 %), vysoká varianta s vyšším podílem 
(99 %, respektive 88 %). 


Průměrný počet žáků ve třídě byl stanoven na 24 dětí4.  Teoreticky lze zvolit i vyšší 
počet průměrný počet žáků ve třídě. V praxi ale vzhledem k 10 školám, speciálním 
třídám či třídám předškolních dětí není vyšší průměrný počet než 24 žáků ve třídě  


realizovatelný. 


 


Tab. č. 33 Parametry plánování kapacity ZŠ  na území MČ Praha 3 


 
1. třída 
(6 let) 


6. třída 
(11 let) 


% dětí navštěvující místní ZŠ – nízká varianta 95 % 84 % 


% dětí navštěvující místní ZŠ – střední varianta 97 % 86 % 


% dětí navštěvující místní ZŠ – vysoká varianta 99 % 88 % 


Průměrný počet žáků ve třídě A 24 24 


Zdroj: Výzkumy Soukup 


 


 


  


                                       
4 Pokud ve studii hovoříme o třídě, máme vždy na mysli skupinu dětí, organizační jednotku 1A, 1B... 


Pokud hovoříme o třídě jako místnosti, používáme výraz  „učebna“. 
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Počet žáků prvních tříd  


Pokud by podíl žáků navštěvujících první třídu místních ZŠ tvořilo i nadále cca 97 % z 
celkového počtu šestiletých dětí s  pobytem hlášeným na území MČ Praha 3 (střední 


varianta), počet potenciálních žáků prvních tříd bude postupně růst. V roce 2030 by 
do první třídy nastupovalo cca 800 žáků5.  


Graf č. 20 Odhadovaný počet žáků 1. tříd* 


Zdroj: Výzkumy Soukup; * index návštěvnosti: 95 % nízká varianta, 97 % střední varianta, 99 % vysoká varianta 


 


 
  


                                       
5 Počty šestiletých dětí v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v kap. 5. 
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Počet žáků šestých tříd 


Zatímco počet žáků prvních tříd poroste již jen pozvolna, počet ostatních žáků šestých 
tříd v příštích 15 letech poroste mnohem rychleji. Pokud by šestou třídu místních ZŠ 


navštěvovalo i nadále 86 % z celkového počtu jedenáctiletých dětí s hlášeným 
pobytem  na území MČ Praha 3 (střední varianta6), dosáhl by v roce 2024 počet 


potenciálních žáků šestých tříd 600.  


 


Graf č. 21 Odhadovaný počet žáků 6. tříd* 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup; * index návštěvnosti: 84 % nízká varianta, 86 % střední varianta, 88 % vysoká 
varianta 


 


 
  


                                       
6 Počty jedenáctiletých dětí v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v kap. 5. 
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Počet žáků celkem 


Pokud by první třídu navštěvovalo 97 % z celkového počtu šestiletých a šestou třídu 
86 % z celkového počtu jedenáctiletých dětí s  pobytem hlášeným na území MČ Praha 


3 (střední varianta), celkový počet žáků místních ZŠ v příštích letech výrazně poroste. 
Zatímco v roce 2016 tyto ZŠ navštěvovalo  4 483 žáků, v roce 2024 to bude cca 


6 000. 


Počet žáků se bude odvíjet od skutečně realizované výstavby na území NNŽ.  


 


Graf č. 22 Odhadovaný počet žáků 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup 


 


Poznámka: 


Nízká varianta prognózy předpokládá, že na území Nákladového nádraží Žižkov se 
do roku 2030 postaví cca 2 tis. bytů z plánovaných 7,5 tisíc bytů. V takovém 
případě by stávající kapacita ZŠ byla dostačující.  


Pokud bytová výstavba na daném území proběhne v plném rozsahu 
(vysoká varianta), vznikne potřeba nové ZŠ o kapacitě 1000 – 1 500 žáků. 
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Plánování kapacity místních ZŠ 


S nárůstem počtu žáků vzroste i potřebný počet kmenových tříd. Pokud by jednu třídu 
tvořilo v průměru 24 žáků, vzroste do roku 2030 potřebný počet kmenových tříd na 


cca 270 ve střední variantě. 


Graf č. 23 Počty kmenových tříd – průměrný počet 24 žáků  ve třídě 


Zdroj: výpočet Výzkumy Soukup, pro rok 2016 aktuálních 196 tříd 


 


Komentář 


Dle informací odboru školství v současné době využívá MČ Praha 3 ve svých školách 
224 učeben plus další učebny  jsou dlouhodobě či krátkodobě pronajaty 


(pronajatých cca 25 učeben). Při zachování těchto podmínek, budou stávající 
kapacity škol odpovídat poptávce do roku 2021. Případným uvolněním kapacit 
(např. vypovězením nájmů v budovách škol ul. Perunova a Žerotínova) se zvýší 


disponibilní kapacita ZŠ na téměř 250 učeben. Při nízké variantě tato kapacita bude 
dostačovat po celé sledované období, při střední variantě do roku 2025. 


Pokud však dojde ke komplexní výstavbě v lokalitě Nákladové nádraží Žižkov  
a naplní se vysoká demografická prognóza, pak bude muset být postavena škola  
s kapacitou od 1000 žáků výše. 
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Porovnání stávající kapacit ZŠ a počtu dětí bydlících v jednotlivých lokalitách 


Aktuální kapacity ZŠ jsou v rámci MČ rovnoměrně rozložené a reflektují počet 
obyvatel v jednotlivých lokalitách. V případě střední varianty budou dostačující do 


roku 2020 ve všech lokalitách. Poté v lokalitách Žižkov západ, Vinohrady a okolí a 
Nákladové nádraží Žižkov budou nedostačující.  


 


Tab. č. 34 Porovnání kapacit a dětí ve věku 6 – 14 let dle lokalit, střední var. 


prognózy 


Lokalita 
Registrované 


kapacity ZŠ 


Počet dětí 


2015 


Počet dětí 


2020 


Počet dětí 


2025 


Počet dětí 


2030 


Jarov a Chmelnice 700 435 547 563 538 


Nákladové nádraží a okolí 1 307 984 1 283 1 467 1 744 


Vinohrady a okolí 1 720 1 277 1 570 1 767 1 948 


Žižkov střed 1 150 789 1 013 1 172 1 170 


Žižkov západ 1 476 1 056 1 336 1 588 1 791 


Zdroj: Databáze MŠMT, odbor školství MČ Praha 3, k 30. 9. 2016 
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Místní vs. přespolní žáci 


Jedním z témat demografické studie bylo prozkoumat, kolik žáků v místních ZŠ má 
hlášené trvalé bydliště mimo MČ Praha 3 a zároveň odhadnout, kolik dětí s hlášeným 


trvalým bydlištěm navštěvuje ZŠ mimo MČ Praha 3. Podrobná analýza ukázala, že 
více dětí z MČ Praha 3 do školy „vyjíždí“ než přespolních „dojíždí“. Více než 


1 000 dětí ve věku 6 - 14 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 3 navštěvuje školy mimo 
MČ Praha 3. Do MČ naopak dojíždí 874 přespolních žáků. Tato čísla jsou již snížena o 


přechody na víceletá gymnázia. 
 


Tab. č. 35 Počty místních a přespolních žáků 


Lokalita 1. stupeň 2. stupeň Celkem 


ŽÁKŮ CELKEM: Počet žáků v ZŠ Praha 3 


celkem (bez přípravných tříd) 
2 886 1 520 4 406 


MÍSTNÍ: Počet žáků v ZŠ Praha 3 s trvalým 


bydlištěm v MČ Praha 3 
2 323 1 209 3 532 


PŘÍCHOZÍ: Počet žáků v ZŠ Praha 3 


s trvalým bydlištěm mimo v MČ Praha 3 
563 311 874 


ODCHOZÍ: Počet dětí s trvalým bydlištěm 


v MČ Praha 3, které navštěvují školy mimo 


MČ Praha 3 


642 367* 1 009* 


Zdroj: Odbor školství MČ Praha 3, k 30. 9. 2016 + ČSÚ 
* Přestupy na víceletá gymnázia jsou již odečteny  
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7. Hlavní zjištění a závěr 


 
 Podle údajů Českého statistického úřadu žilo k 31. 12. 2015 na území městské 


části 72 507 obyvatel. Podle šetření Sčítání lidu domů a bytů 2011 žilo na území 


MČ o 1 % obyvatel více, ale neměli zde hlášeno trvalé bydliště. 
 Mezi lety 2001 – 2015 počet obyvatel vzrostl o 634 osob, což představuje 


nárůst o 1 %. Saldo migrace sice bylo výrazně vyšší (4 555 osob), ale přírůstek 
obyvatel snižoval vysoký počet zemřelých. 


 V současné době se na území MČ Praha 3 nachází v různých fázích 


rozestavěnosti 1 500 bytů. Zároveň  v MČ Praha 3 leží rozsáhlé rozvojové území 
Nákladové nádraží Žižkov. Developeři mají pro toto území připraveny projekty 


v rozsahu 5 – 6 tis. bytů. V současné době platí stavební uzávěra, proto není 
možné odhadnout termín dokončení výstavby. Vysoká varianta počítá s tím, že 
se na tomto území do roku 2030 postaví 5 800 bytů (téměř plný rozsah 


developerského záměru). Naopak nízká varianta počítá s necelým tisícem bytů. 
 Počet obyvatel do roku 2030 poroste podle všech variant. Výsledný počet se 


bude odvíjet od skutečnosti, kolik bytů se na území Nákladového nádraží Žižkov 
postaví. Očekáváme, že počet obyvatel se bude pohybovat mezi 80 – 90 tis. 
osob. 


Mateřské školy 
 V rámci MČ Praha 3 působí 18 mateřských škol zřízených samosprávou. Jejich 


stávající kapacita činí 2 089 míst.  MČ plánuje v příštích třech letech rozšíření 
kapacity na 2 285 dětí. V současné době navštěvuje mateřské školy 1 957 dětí, 
žádné dítě nebylo z kapacitních důvodů odmítnuto. Na území MČ má hlášeno 


trvalé bydliště 2 139 dětí ve věku 3 - 5 let. Znamená to, že rodiče 92% dětí 
mají zájem o umístění dítěte v mateřských školách (průměr za 3 roky).  


 Počet tří až pětiletých dětí  žijících na území MČ Praha 3 v příštích 15 letech 
poroste. Zároveň se zvýší poptávka po umístění dvouletých dětí v mateřských 


školách. Předpokládáme, že v roce 2020 bude ze strany rodičů zájem umístit 
v mateřských školách 2 500 dětí. Naproti tomu po plánovaném rozšíření MŠ 
budou kapacity na úrovni 2 285 dětí. Chybět tak bude přes 200 míst. Pokud 


výstavba území Nákladové nádraží Žižkov proběhne v plném rozsahu 
(vysoká varianta), vznikne potřeba nových MŠ o kapacitě 800 žáků. 


 Regionálně chybějí kapacity MŠ především v lokalitě „Žižkov západ“ a 
„Vinohrady a okolí“. 


 


Základní školy 
 Na území MČ Praha 3 působí 10 základních škol zřízených samosprávou. Jejich 


stávající kapacita dosahuje dle rejstříku škol 6 353  žáků, reálná kapacita podle 
odboru školství je o 10 % nižší (cca 5 718)7. K začátku školního roku 2016/17 
navštěvovalo místní základní školy 4 483 žáků. Porovnáme-li počet žáků 


s počtem obyvatel v daném věku s hlášeným trvalým pobytem  na území MČ 
Praha 3, zjistíme, že 1. třídu místních základních škol navštěvuje v průměru 


97 % z celkového počtu dětí ve věku 6  let, 6. třídu pak 86 % všech 


                                       
7 Blíže viz. kap. 6.2 Základní školy 
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jedenáctiletých dětí (index návštěvnosti). Podíl dětí navštěvujících 1. resp. 6. 
ročník základní školy je v posledních třech letech stabilní.  


 Počet dětí ve věku 6 – 14 let s hlášeným trvalým pobytem na území MČ Praha 3 


do budoucna vzroste. Pokud by do místních škol i nadále nastupovalo 97 % 
šestiletých dětí a 86 % jedenáctiletých, počet žáků v roce 2030 přesáhne 


6 500. Oproti stávajícím rejstříkovým kapacitám bude chybět přes 200 míst, 
oproti aktuálně disponibilním kapacitám cca 800. 


 V současné době využívá MČ Praha 3 ve svých školách 224 učeben plus další 
učebny  jsou dlouhodobě či krátkodobě pronajaty (pronajatých cca 25 učeben). 
Při zachování těchto podmínek, budou stávající kapacity škol odpovídat 


poptávce do roku 2021. Případným uvolněním kapacit (např. vypovězením 
nájmů v budovách škol ul. Perunova a Žerotínova) se zvýší disponibilní kapacita 


ZŠ na téměř 250 učeben. Při nízké variantě tato kapacita bude dostačovat po 
celé sledované období, při střední variantě do roku 2025. 


 Pokud bytová výstavba na území Nákladového nádraží Žižkov proběhne 


v plném rozsahu (vysoká varianta), vznikne potřeba nové ZŠ o kapacitě 
1 000 – 1 500 žáků po roce 2025. 


 


Senioři 
 Na území MČ Praha 3 žije přes 3,5 tis. seniorů starších 80 let. Jejich počet 


v příštích 5 letech mírně klesne, naopak po roce 2022 lze očekávat nárůst. 
V roce 2030 by zde mělo žít cca 4 tis. seniorů starších 80 let. 


 Věkem relativně nejstarší obyvatelstvo žije v lokalitě Jarov/Chmelnice, a také 
na Vinohradech a okolí. 
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zpracováním marketingových, sociologických a demografických 
výzkumů. Již od samého počátku naší existence jsme si stanovili za 


základní principy naší práce kvalitu, spolehlivost a spokojenost 
klientů. Naším cílem je provádět prakticky využitelné výzkumy, 


nikoliv výzkum pro výzkum. Proto veškeré činnosti koncipujeme 
tak, aby přinášely zcela konkrétní doporučení pro naše klienty. 
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 ZŠ JAROSLAVA SEIFERTA 


 
Vlkova 800/31, Praha 3, tel: +420 222 716 600 
www.skolaseiferta.cz, info@skolaseiferta.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Hlavní vstup do objektu je z ulice Vlkova ze směru od Sladkovského náměstí. Přístup ulicí Přibyslavská 
a Krásova od tramvajové zastávky Husinecká je v obtížném podélném sklonu (12 – 16 %). Povrch 
přístupových komunikací tvoří převážně mozaiková dlažba a asfalt. 


Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (šířka 2x 114 cm) s kamenným prahem (výška 3 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Manipulace s dveřmi je obtížná. Za vstupem v zádveří následuje +6 
schodů, nad kterými je umístěna zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 161 cm). 
Dále do zvýšeného přízemí vedou jednokřídlé dveře (šířka 83 cm), otevírají se mechanicky směrem do 
zádveří. 


Samostatný vstup pro vyzvedávání dětí z družiny je z ulice Krásova, která je v obtížném podélném 
sklonu (až 16 %). Před vstupem jsou +3 schody. Za dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 105 cm) následuje 
dalších +14 schodů. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 137 cm) je umístěna až 
nad schody. 


Interiér 


Kromě družin se ve zvýšeném přízemí nachází šatny a školní jídelna. Tělocvična je umístěna v suterénu. 
Třídy a odborné učebny jsou v 1. až 3. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 MŠ JAROSLAVA SEIFERTA 


 
Vlkova 800/31, Praha 3, tel: +420 222 716 600 
www.skolaseiferta.cz, info@skolaseiferta.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Vstup do MŠ je z ulice Přibyslavská, která je v obtížném podélném sklonu (až 16 %). Jednokřídlé 
vstupní dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 154 cm). Bezprostředně za vstupem je schodiště do 1. patra. 


Interiér 


Prostory MŠ jsou umístěny v 1. a 2. patře. Jednotlivá patra jsou propojena pouze schodištěm. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 ZŠ LUPÁČOVA 


 
Lupáčova 1200/1, Praha 3, tel: +420 222 719 321 
www.lupacovka.cz, info@lupacovka.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně mozaikovou dlažbou v mírném podélném sklonu 
(2 – 4 %). Před vstupem do budovy jsou +4 schody. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací 
(výška 138 cm) se nachází až nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 110 cm) se otevírají 
mechanicky směrem ven. Za dveřmi je dalších +15 schodů a dvoukřídlé dveře (šířka 2x 110 cm) do 
zvýšeného přízemí. 


Interiér 


Ve zvýšeném přízemí se nachází pouze šatny a školní jídelna, tělocvična je umístěna v suterénu. 
Všechny třídy a odborné učebny jsou v 1. až 3. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 ZŠ CHMELNICE 


 
K Lučinám 2500/18, Praha 3, tel: +420 284 824 705 
www.zschmelnice.cz, reditel@zschmelnice.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Přístup k budově školy z ulice K Lučinám je přes venkovní schodiště (-6, -7 schodů). Přístup z ulice Na 
Lučinách je v podélném sklonu (až 11 %). 


Před hlavním vstupem je nízký schod (výška 5 cm). K dispozici je zvonková signalizace s obousměrnou 
komunikací (výška 1600 mm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 87 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. 


Interiér 


Za vstupem se nachází pouze šatny a školní dílna. Školní jídelna je umístěna v 1. patře. Všechny třídy a 
odborné učebny jsou v 1. až 4. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 ZŠ JAROV 


 
V Zahrádkách 1966/48, Praha 3, tel: +420 284 860 650 
www.zsjarov.cz, zs-jarov@volny.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


HLAVNÍ BUDOVA 


Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou v kombinaci podélného (6 %) a 
příčného (2 – 3 %) sklonu. Před vstupem do budovy je schodiště (+4 schody). Za dvoukřídlými 
vstupními dveřmi (šířka 2x 80 cm) následují další +4 schody do vstupní haly. 


ŠKOLNÍ DRUŽINA 


Samostatná budova školní družiny se nachází na pozemku školy s přístupem vpravo od hlavní budovy. 
Před vstupem je k dispozici zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 139 cm). 
Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. 


Interiér 


HLAVNÍ BUDOVA 


Z úrovně vstupní haly je přístup vpravo do tělocvičny a vlevo přes další schodiště do zvýšeného přízemí. 
Všechny třídy a odborné učebny se nachází ve zvýšeném přízemí až 1. patře. Školní jídelna je umístěna 
v suterénu. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. K dispozici je pouze běžné WC. 


ŠKOLNÍ DRUŽINA 


Celkem 6 tříd družiny je umístěno v přízemí s jednokřídlými dveřmi (šířka 92 cm). Manipulační prostor 
je dostatečný. K dispozici je upravená toaleta. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 177 cm, hloubka 214 cm) je samostatná a nachází 
se v přízemí budovy školní družiny. Jednokřídlé dveře do WC nejsou označené a otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík 
vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. 







 MŠ JAROV 


 
V Zahrádkách 1966/48, Praha 3, tel: +420 284 680 004 
www.zsjarov.cz/index.php/materska-skola, zsjarov@zsjarov.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Budova MŠ se nachází v areálu ZŠ Jarov s vlastním přístupem z ulice Na Chmelnici. Branka do areálu 
je opatřena dětskou pojistkou (výška 160 cm). Zvonková signalizace je až za brankou u vstupu do 
objektu (výška 124 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 75 cm) se otevírají mechanicky směrem 
ven. Z prostorného zádveří vedou dále do přízemí dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm), otevírají se 
mechanicky směrem do zádveří. 


Vzhledem k umístění tříd až v 1. patře je možné po domluvě využít technickou komunikaci ve sklonu 
(sklon 8 – 11 %, délka 30 m) vlevo od hlavního vstupu, která vede na zahradu s přístupem do tříd přes 
zatravněnou plochu zahrady a +1 schod (výška 5 cm). 


Interiér 


V přízemí budovy se nachází tělocvična a jídelna, všechny třídy jsou umístěny v 1. patře, které je 
s přízemím propojeno schodištěm, nebo nedostatečně technickou komunikací přes zahradu školy. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


V areálu ZŠ je k dispozici jedno vyhrazené parkovací stání. 


  







 ZŠ CHELČICKÉHO 


 
Chelčického 2614/43, Praha 3, tel: +420 222 592 504 
www.zschelcickeho.cz, ostap@email.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před hlavním vstupem do objektu je +8 schodů, které překonává svislá schodišťová plošina (nosnost 
340 kg; rozměry přepravní plochy - šířka zúžena madlem na 86 cm, hloubka 140 cm). Dvoukřídlé 
vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem následují šatny a 
školní jídelna (vstup dvoukřídlé dveře - průjezd šířka 123 cm, stoly možnost podjezdu 68 cm), od 
kterých klesá strmá část chodby (sklon 14 %, délka 622 cm) do hlavních komunikačních prostor 
v úrovni přízemí. 


Vedlejší vstup je možný z parkoviště v areálu ZŠ dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 78 cm) přímo na 
úroveň hlavních komunikačních prostor v přízemí. 


Interiér 


Prostory ZŠ se nachází v přízemí až 3. patře a ve třech mezipatrech s přístupem z podesty hlavního 
schodiště. Osobní výtah propojuje pouze hlavní patra. Ve třech nepřístupných mezipatrech jsou 
umístěny třídy i odborné učebny, k přístupu je možné využít pouze schodolez. Přístup k tělocvičnám je 
z 1. patra totožnou strmou částí chodby a dále přes +4 schody. Šatny a sprchy jsou bez úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Upravená toaleta se nachází v 1. a ve 3. patře. 


Výtah 


Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 177 cm, hloubka 157 cm) spojuje přízemí 
až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na 
čelní stěně. Sklopné sedátko chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální 
výška ovladačů uvnitř klece je 119 cm. 


Hygienické zázemí 


Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 181 cm, hloubka 201 cm) je samostatná a nachází 
se v 1. a 3. patře. Jednokřídlé dveře do WC nejsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je 
dostatečný (šířka 116 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.  


Parkování 


K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání umístěných na parkovišti v areálu ZŠ. 







 ZŠ CHELČICKÉHO - I. STUPEŇ 


 
Žerotínova 1100/36, Praha 3, tel: +420 271 774 432 
www.zschelcickeho.cz/zakladni-skola/pracoviste-zerotinova/, cap@zschelcickeho.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před vstupem do budovy školy jsou +3 schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 77 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Za vstupem následuje dalších +15 schodů, které nedostatečně 
kompenzují strmé ližiny ve sklonu kopírujícím schodiště (sklon 48 %). Zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 150 cm) se nachází až nad schody. Dále do zvýšeného přízemí 
vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Ve zvýšeném přízemí se nachází pouze tělocvična. Školní jídelna a družina je v 1. patře. Všechny třídy 
a učebny jsou umístěny v 1. a 2. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Před vstupem jsou 2 vyhrazená parkovací stání. 


  







 MŠ CHELČICKÉHO 


 
Žerotínova 1100/36, Praha 3, tel: +420 222 515 267 
www.zschelcickeho.cz/materska-skola, skolka@zschelcickeho.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před vstupem do budovy školy jsou +3 schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 77 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř. Za vstupem následuje dalších +15 schodů, které nedostatečně 
kompenzují strmé ližiny ve sklonu kopírujícím schodiště (sklon 48 %). Zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 150 cm) se nachází až nad schody. Dále do zvýšeného přízemí 
vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Prostory MŠ se nachází ve zvýšeném přízemí za vstupem vlevo s přístupem přes dvoukřídlé dveře (šířka 
2x 66 cm). 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Před vstupem jsou 2 vyhrazená parkovací stání. 


  







 ZŠ NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC 


 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Praha 3, tel: +420 267 310 706 
www.lobkovicovo.cz, skola@lobkovicovo.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před vstupem do budovy je +1 schod (výška 13 cm). Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací 
(výška 140 cm) je nad schodem. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 72 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. 


Interiér 


Ve vstupní hale se nachází vrátnice a vstup do prostor družin. K dispozici je zvonková signalizace pro 
vyzvedávání dětí z družiny (výška 150 cm). Školní jídelna se nachází v suterénu. Všechny třídy a 
odborné učebny jsou umístěny v 1. až 3. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 ZŠ NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC - I. STUPEŇ 


 
Perunova 975/6, Praha 3, tel: +420 267 310 296 
www.perunka.cz, skola@perunka.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Komunikace v okolí objektu je tvořena převážně kvalitní mozaikovou dlažbou. Dvoukřídlé vstupní 
dveře (šířka 2x 98 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Za vstupem je +11 schodů. Nad 
schody se nachází zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 134 cm). Dále do 
zvýšeného přízemí vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 94 cm), otevírají se mechanicky směrem do 
zádveří. 


Interiér 


Ve zvýšeném přízemí se nachází tělocvična a jídelna s přístupem dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 64 cm), 
vybavená stoly s možností podjezdu (výška 69 cm). Všechny třídy a odborné učebny jsou umístěny v 1. 
a 2. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání je k dispozici před vstupem do objektu, obrubník u parkovacího místa není 


snížený. 


  







 MŠ NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC 


 
Perunova 975/6, Praha 3, tel: +420 608 481 060 
www.perunka.cz, skola@lobkovicovo.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Vstup do MŠ je z ulice Slezská. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 102 cm) se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Za vstupem je +11 schodů. Nad schody se nachází zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 146 cm). Dále do zvýšeného přízemí vedou dvoukřídlé dveře (šířka 
2x 94 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Ve zvýšeném přízemí se nachází pouze prostory ZŠ. Všech 6 tříd mateřské školy se nachází v 1. a 2. 
patře. Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání je k dispozici před vstupem do objektu ZŠ v ulici Perunova, obrubník u 


parkovacího místa není snížený. 


  







 ZŠ PRAŽAČKA 


 
Nad Ohradou 1700/25, Praha 3, tel: +420 222 592 044 
www.zsprazacka.cz, info@zsprazacka.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Přístup do areálu ZŠ je možný přes schodiště (+5, +5 schodů), nebo vjezdem pro automobily s hrubou 
dlažbou. Před hlavním vstupem do budovy je schodiště (-4 schody). Zvonková signalizace (výška 140 
cm) se nachází až za schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 81 cm) se otevírají mechanicky 
směrem ven. 


Vstup pro vyzvedávání dětí z družiny se nachází nad +6, +1 schody. Zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 143 cm) je k dispozici až nad schody. 


Interiér 


Hlavní vstup vede do suterénu budovy s šatnami a školní jídelnou vybavenou stoly s možností podjezdu 
(výška 69 cm). Všechny třídy a odborné učebny se nachází v 1. až 3. patře. Jednotlivá patra propojuje 
pouze schodiště. K dispozici je pouze běžné WC. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 ZŠ CIMBURKOVA 


 
Cimburkova 600/18, Praha 3, tel: +420 222 782 169 
www.cimburacka.cz, fzsskola@volny.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně mozaikovou dlažbou v obtížné kombinaci 
podélného (až 8,5 %) a příčného (až 6,5 %) sklonu. Před hlavním vstupem je +1 schod (výška 16 cm). 
Nad schodem se nachází zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 152 cm). Dvoukřídlé 
vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 97 cm, vedlejší křídlo šířka 118 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř. Za vstupem následuje dalších +12 schodů. Dále do zvýšeného přízemí vedou dvoukřídlé 
dveře (šířka 2x 70 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Ve zvýšeném přízemí se nachází pouze tělocvična. Ke stravování je využívána externí školní jídelna 
v budově ZŠ Jaroslava Seiferta. Všechny třídy a odborné učebny jsou v 1. a 2. patře. Jednotlivá patra 
propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání je k dispozici před vstupem do objektu ZŠ, obrubník u parkovacího místa 


není snížený. 


  







 ZŠ JESENIOVA 


 
Jeseniova 2400/96, Praha 3, tel: +420 222 103 411 
www.zsjeseniova.cz, kancelar@zsjeseniova.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před vstupem do budovy školy je +1 schod (výška 11 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 73 cm) 
se otevírají mechanicky směrem ven. V zádveří (šířka 359 cm, hloubka 281 cm) je k dispozici zvonková 
signalizace s obousměrnou komunikací (výška 153 cm). Další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm) vedou 
do vstupní haly s vrátnicí, otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Před samostatným vstupem pro vyzvedávání dětí z družiny je +6 schodů. Zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 138 cm) se nachází až nad schody. 


Interiér 


Ze vstupní haly v úrovni vstupu klesají -3 schody k šatnám po levé i pravé straně. Z šaten pokračuje 
schodiště do 1. a 2. patra, kde se nachází všechny třídy a odborné učebny. Školní jídelna je v 1. patře. 
Jednotlivá patra propojuje pouze schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.  


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání se nachází cca 50 m od vstupu na křížení ulic Jeseniova a Jana Želivského. 


 


  







 ZŠ NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 


 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/7, Praha 3, tel: +420 222 725 404 
www.skola-jirak.cz, sekretariat@skola-jirak.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Před vstupem do budovy školy je +1 schod (výška 11 cm). Dvoukřídlá vstupní vrata (šířka 2x 141 cm) 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ve vstupní hale je k dispozici zvonková signalizace 
s obousměrnou komunikací (výška 149 cm). Další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 66 cm) vedou do hlavní 
chodby s vrátnicí. 


Interiér 


V úrovni vstupu se nachází pouze tělocvična se školní jídelnou s přístupem přes přímou rampu (sklon 
10 %, šířka 139 cm, délka 323 cm) opatřenou jednostranným madlem (výška 89 cm). Šatny jsou 
v suterénu, všechny třídy a odborné učebny pak v 1. až 4. patře. Jednotlivá patra propojuje pouze 
schodiště. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.  


Parkování 


Na náměstí Jiřího z Poděbrad je k dispozici několik vyhrazených parkovacích stání. 


  







 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE - POBOČKA VOZOVNA 


 
Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3, tel: +420 222 541 784 
www.mlp.cz, knihovna@mlp.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup  


Pobočka Městské knihovny se nachází v přízemí KC Vozovna. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 
cm) s vysokým prahem (výška 3 – 4 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulace s dveřmi je 
obtížná. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 140 cm) se nachází vpravo. Ze 
zádveří (šířka 500 cm, hloubka 210 cm) vedou do interiéru knihovny další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 
89 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm. Hlavní pult knihovny je 
ve výšce 83 cm s možností podjezdu (výška 69 cm). K dispozici jsou stoly na čtení (podjezd výška 72 cm) 
a PC stoly (podjezd výška 71 cm). Upravené toalety se nachází v suterénu v prostorách KC Vozovna 
s přístupem svislou plošinou (nosnost 500 kg; rozměry přepravní plochy šířka 104 cm, hloubka 146 cm). 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná toaleta (dveře šířka 87 cm; kabina šířka 217 cm, hloubka 195 cm) se nachází v oddělení WC 
muži s předsíní (šířka 123 cm, hloubka 344 cm). Označené dveře do předsíně jsou jednokřídlé (šířka 
90 cm). Jednokřídlé dveře do kabiny WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z 
pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 149 cm). 
Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.  


Přístupná toaleta (dveře šířka 87 cm; kabina šířka 211 cm, hloubka 192 cm) se nachází v oddělení WC 
ženy s předsíní (šířka 123 cm, hloubka 344 cm). Označené dveře do předsíně jsou jednokřídlé (šířka 
90 cm). Jednokřídlé dveře do kabiny WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z 
pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 139 cm). 
Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. 


Parkování 


K dispozici jsou dvě vyhrazená parkovací stání, nachází se cca 50 m od vstupu v ulici Koněvova. 


  







 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE - POBOČKA ŽIŽKOV 


 
Husitská 70/110, Praha 3, tel: +420 770 130 215 
www.mlp.cz, knihovna@mlp.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Vstup do budovy je bariérový (+ 2 schody). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2 x 85 
cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 127 cm) je umístěna nad 
schody vpravo u dveří. Ze zádveří (šířka 171 cm, hloubka 278 cm) vedou do interiéru další jednokřídlé 
dveře (šířka 89 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. 


Interiér 


Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Hlavní pult je ve výšce 85 cm. K dispozici jsou čtenářské 
stoly s možností podjezdu (výška 73 cm). Část knihovny s oddělením naučné literatury a literatury pro 
děti se nachází nad dalšími +3 schody. Zde se nachází i PC stoly s možností podjezdu (výška 61 cm) a 
běžné toalety. 


Výtah 


Výtah není k dispozici 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 KAVÁRNA CAFÉ MARTIN 


 
Lupáčova 805/10, Praha 3, tel: +420 724 028 025 
www.a-mano.cz, cafemartin@centrummartin.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Hlavní vstup do kavárny z ulice Chelčického je přes schodiště (-8 schodů). Dvoukřídlé vstupní dveře 
(hlavní křídlo šířka 82 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. 


Vedlejší upravený vstup je z rohu ulic Chelčického a Lupáčova. Schodiště u vstupu (-12 schodů) 
překonává krátká komunikace ve sklonu (sklon 8,5 %, délka 9 m) z ulice Lupáčova. Ulice Lupáčova je 
v podélném sklonu (4 – 6 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 82 cm) se otevírají mechanicky směrem 
ven. 


Interiér 


Prostory kavárny jsou rozděleny do dvou výškových úrovní, propojení je zajištěno pouze schodištěm 
(11 schodů). Ve výškové úrovni nepřístupného hlavního vstupu se nachází bar a běžné toalety. Ve 
výškové úrovni upraveného vedlejšího vstupu jsou stoly s možností podjezdu (výška 72 cm). 


Výtah 


Výtah není k dispozici 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM PALEČEK 


 
Písecká 1672/17, Praha 3, tel: +420 775 103 100 
www.rcpalecek.cz, info@rcpalecek.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup  


Rodinné a komunitní centrum Paleček je umístěno ve vnitrobloku s přístupem přes domovní průchod 
s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 126 cm). Povrch komunikace před průchodem tvoří hrubá dlažba. 
Před vlastním vstupem do centra je vyrovnávací nájezd (sklon až 16 %), na který navazují dvoukřídlé 
vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 87 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm), které se otevírají mechanicky 
směrem dovnitř. Ze zádveří (šířka 218 cm, hloubka 226 cm) vedou do šatny další jednokřídlé dveře 
(šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří. 


Interiér 


Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou širší než 80 cm. Z šatny je přístup do 
menší přednáškové místnosti a do herny s kavárnou vybavenou stoly s možností podjezdu (výška 72 
cm). U herny je k dispozici malá kuchyňka a běžná toaleta. 


Výtah 


Výtah není k dispozici, všechny prostory jsou v úrovni vstupu. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 RODINNÉ A KULTURNÍ CENTRUM NOVÁ TROJKA 


 
Jeseniova 519/19, Praha 3, tel: +420 222 589 404 
www.nova-trojka.cz, novatrojka@nova-trojka.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Povrch přístupové komunikace v ulici Jeseniova je tvořen mozaikovou dlažbou s kombinací 
podélného (6 %) a příčného (4 %) sklonu. Podélný sklon před vlastním vstupem je až 8 %. Jednokřídlé 
vstupní dveře (šířka 111 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace 
(výška 134 cm). Z prostorného zádveří vedou k recepci další jednokřídlé dveře (šířka 110 cm), otevírají 
se mechanicky směrem do zádveří. I zde je k dispozici zvonková signalizace (výška 115 cm). 


Interiér 


Prostory centra se nachází v přízemí s výjimkou malé herny a části velké herny s přístupem přes -3 
schody. V uliční úrovni je k dispozici hudebna, pohybový sál, keramická dílna a část velké herny určená 
pro kreativní aktivity. K dispozici je také běžné WC a kuchyňka bez úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 


Výtah 


Výtah není k dispozici. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici. 


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 KOMUNITNÍ CENTRUM ŽIŽKOV 


 
Koněvova 65, Praha 3, tel: +420 222 589 404 
www.nova-trojka.cz/komunitni-centrum-zizkov.html, novatrojka@nova-trojka.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Prostory centra se nachází v administrativní budově ve vnitrobloku s přístupem otevřeným 
domovním průchodem s hrubou dlažbou. Před hlavním vstupem do budovy jsou +2 schody. Zvonková 
signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 81 
cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Za dveřmi jsou další +2 schody. 


Vedlejší neoznačený nedostatečně upravený vstup se nachází cca 10 m vpravo od hlavního vstupu. 
Převýšení překonává strmá úzká rampa (sklon 24 %, šířka 104 cm, délka 258 cm), která není opatřena 
madly ani zabezpečena proti sjetí vozíku. Rampa zasahuje až k jednokřídlým vstupním dveřím (šířka 
97 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř do vstupní haly objektu k výtahu. 


Interiér 


Prostory centra jsou umístěny ve druhém patře, které se zvýšeným přízemím propojuje osobní výtah. 
Mezi stanicí výtahu a dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) do vlastních prostor organizace jsou další 
+3 schody bez možnosti kompenzace. V centru se nachází administrativní zázemí organizace, místnost 
pro terapeutické služby s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) a dvě společenské místnosti 
s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm). K dispozici je pouze běžné WC. 


Výtah 


Stísněný výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 91 cm, hloubka 121 cm) spojuje 
zvýšené přízemí a 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec není vybavena 
madlem ani zrcadlem. Sklopné sedátko chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 115 cm, 
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 134 cm. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.  


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 


  







 MY.AKTIVITY 


 
Nad Ohradou 17, Praha 3, tel: +420 777 851 386 
www.myaktivity.cz, info@myaktivity.cz 
 
Základní přehled přístupnosti 
 


 


Uživatelský popis 


Vstup 


Prostory organizace se nachází v areálu Prague Central Camp s přístupovou brankou (šířka 2x 85 cm), 
která se otevírá mechanicky směrem do areálu. Komunikace v areálu mají převážně nezpevněný 
hliněný povrch. Před vstupem do budovy My.Aktivity je přímá rampa (sklon 12,5 %, šířka 150 cm, 
délka 268 cm), která není opatřena madly. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 94 cm) se otevírají 
mechanicky směrem ven. 


Interiér 


Prostory centra jsou umístěny v úrovni vstupu. Za vstupem se nachází recepce s pokladnou (pult výška 
74 cm). Dále následuje chodba s přístupem do tělocvičny, herny, jídelny a administrativních prostor 
organizace. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. K dispozici je 
pouze běžné WC. 


Výtah 


Všechny prostory se nachází v úrovni vstupu. 


Hygienické zázemí 


Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.  


Parkování 


Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 
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1 Úvod 


Tato analýza byla zpracována z důvodu rostoucí komplexity hrozeb a z nich plynoucích rizik za účelem 


zjištění a zhodnocení současného stavu zajištění bezpečnosti objektů škol a školských zařízení (dále jen 


„školy“) zřizovaných Městkou částí Praha 3, IČ: 00063517. K vypracování analýzy byla použita níže 


popsaná metodika, která byla doplněna praxí nabytými zkušenostmi zpracovatele v oblasti prevence 


rizik. Na základě analýzy a zhodnocení jednotlivých objektů je závěr této zprávy koncipován jako 


zhodnocení úrovně zabezpečení včetně zjištěných nedostatků a doporučených opatření k odstranění 


vyhodnocených rizik. 


2 Metodika 


Metodika byla především převzata z příslušných ustanovení normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality 


– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“. Vlastní analýza spočívala 


v místních šetřeních v jednotlivých objektech a jejich blízkém okolí, kdy zpracovatel prováděl nejen 


vizuální kontrolu stavu, ale také prováděl osobně pokusy o nenásilné vniknutí do objektů v době jejich 


běžného provozu. O provádění těchto kroků nebyl nikdo z pracovníků škol informován předem za 


účelem zefektivnění tohoto postupu. Dále zpracovatel bez ohledu na úspěch či neúspěch při pokusu 


o nenásilné vniknutí do objektu vždy osobně kontaktoval zástupce jednotlivých škol, kdy jim vysvětlil 


proces analýzy včetně jejího účelu a dotazníkovým šetřením zajistil doplňující informace týkající se 


vyskytujících se bezpečnostních incidentů na úrovni bezpečnosti objektu, ale i měkkých cílů. 


3 Použité zkratky 


AO Automatické osvětlení s režimem pouličního osvětlení 


AOČ Automatické osvětlení se samostatnými pohybovými čidly 


CCTV Uzavřený kamerový systém (Closed circuit TV) 


DPPC Dohledové a přijímací centrum 


EPS Elektronická požární signalizace 


EZS Elektronické zabezpečovací zařízení 


EZsK Elektronický zámek dveří s odjištěním kódem 


MZS Mechanické zábranné systémy (např. bezpečnostní kování bez přístupu zvenčí) 


PCO Pult centralizované ochrany 


VZ Video zvonky 


VRC Vrátnice se službou po celou dobu provozu 


VRO Vrátnice se službou jen během části doby provozu 


ZEV Zvonky s možností vzdáleného odjištění dveří 


MŠ Mateřská škola 


ŠD Školní družina 


ZŠ Základní škola 
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4 Seznam hodnocených organizací a jejich objektů 


  ORGANIZACE OBJEKT 


1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 Praha 3, Jeseniova 204/2686 


2 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 


3 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 Praha 3, Jeseniova 98/2593 


4 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 Praha 3, Libická 4/2271 


5 
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, 
Sauerova 2/1836 


Praha 3, Sauerova 2/1836 


6 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 Praha 3, Na Balkáně 74/2590 


7 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 


8 
Mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 


Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 


9 
Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 


Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 


10 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 Praha 3, Sudoměřská 54/1137 


11 
Mateřská škola, Praha 3, 
U Zásobní zahrady 6/2697 


Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 


12 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 Praha 3, Vozová 55/953 


13 
Mateřská škola waldorfská, Praha 3, 
Koněvova 240a/2497 


Praha 3, Koněvova 240a/2497 


14 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 


Praha 3, Chelčického 43/2614 


Praha 3, Žerotínova 36/1100 


Praha 3, Roháčova 40 


15 
Základní škola a Mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 


Praha 3, Vlkova 31/800 


16 
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966 


Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 


17 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, nám. 
Jiřího z Lobkovic 22/121 


Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


Praha 3, Perunova 6/975 


18 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 Praha 3, Cimburkova 18/600 


19 
Základní škola Chmelnice, Praha 3, 
K Lučinám 18/2500 


Praha 3, K Lučinám 18/2500 


20 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 Praha 3, Jeseniova 96/2400 


21 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Praha 3, Lupáčova 1/1200 


22 
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 


Praha 3, Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 


23 
Základní škola Pražačka, Praha 3, 
Nad Ohradou 25/1700 


Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 
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5 Identifikace rizik 


Při identifikaci rizik bylo vycházeno z reálně se vyskytujících rizik, resp. z bezpečnostních incidentů 


vznikajících na základě těchto rizik bez ohledu na četnost jejich výskytu. Jedná se 


o nejpravděpodobnější rizika, která jsou dále dělena do dvou skupin. Tou první je skupina rizik 


s dopadem na majetek, přesněji rizika spojená s majetkovou trestnou činností v několika rovinách.  


Druhou skupinou je skupina rizik spojených s trestnou činností proti osobám, tedy s dopadem na zdraví 


a životy osob. 


5.1 Rizika s dopadem na majetek 


Na základě vyhodnocení výskytu rizik s dopadem na majetek byla stanovena následující sledovaná 


a hodnocená rizika, resp. bezpečnostní incidenty: 


1. krádež/pokus o krádež – zahrnuje veškeré formy krádeží/pokusů o krádež nejen vůči majetku 


škol, ale i vůči majetku osob ve školách se vyskytujících, bez ohledu na pachatele, tedy zda se 


jedná o osobu bez vztahu ke škole či osobu se školou spjatou (zaměstnanec, žák, rodič atp.); 


2. loupež, ozbrojená loupež – hodnoceny jsou loupeže nejen v prostorách či areálu školy, 


ale i v jejím bezprostředním okolí, kdy je velká pravděpodobnost, že tato loupež bude páchána 


vůči osobě spjaté se školou; 


3. graffiti – jakékoli poškození vnějšího či vnitřního prostoru školy plynoucí z činností tvůrců 


grafitti včetně nezákonného vylepování plakátů a reklam; 


4. házení kamení nebo jiných předmětů – především s cílem poškozovat skleněné výplně oken 


a dveří, zabezpečovacích zařízení či dalších prvků především na fasádě objektu; 


5. vandalismus vztahující se k budovám, k bezpečnostním zařízením, k zařízením jiným než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví; 


6. žhářství a pokus o založení požáru; 


7. falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky; 


8. konzumace drog, obchod s drogami – nejen v rámci školy a jejího areálu, ale i jejím 


v bezprostředním, kdy je vysoká pravděpodobnost ohrožení nejen majetku, ale i zdraví 


(odložené pomůcky pro aplikaci návykových látek apod.); 


9. vniknutí neoprávněných osob do školy – bez ohledu na účel či záměr vniknutí neoprávněné 


osoby (pokus o krádež, loupež, únos apod.); 


10. nošení zbraní jiných než střelných – především žáky a zaměstnanci školy, kdy může dojít 


k jejich zcizení a následnému použití vůči kterékoli osobě ve škole; 


11. okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, které může být spojeno s násilím – 


jakékoli okupování prostoru areálu školy, kdy nejčastější výskyt tohoto rizika je v době, kdy je 


provoz škol minimální nebo žádný (víkendy, prázdniny apod.). 


5.2 Rizika s dopadem na zdraví a životy osob 


Vzhledem k tomu, že počet osob vyskytujících se ve školách pravidelně, ale i nahodile je vysoký, 


úměrně tomu se zvyšuje pravděpodobnost výskytu rizik spojených s ohrožením jejich zdraví a životů. 


Nejčastější bezpečnostní incidenty souvisí především sociální interakcí osob bez ohledu na původce 


a adresáta bezpečnostního incidentu tedy, není dále rozlišeno, zda se jedná o incident mezi rodičem 


a zaměstnancem školy, dětmi apod., jsou stanovena následující: 


1. inzultace, verbální urážky/výhružky; 


2. šikana (včetně kyberšikany, jejíž pravděpodobnost výskytu je až čtyřikrát vyšší, než u běžné 


šikany); 


3. vydírání, krádeže peněz; 
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4. sexuální fyzické násilí; 


5. fyzické násilí za použití zbraně; 


6. fyzické násilí beze zbraně; 


7. použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny; 


8. vzetí rukojmí; 


9. ohrožování za použití nebezpečných látek (včetně tabákových výrobků, návykových a jiných 


látek); 


10. únos, pokus o únos. 


6 Analýza rizik 


Pro výše uvedená rizika byla provedena analýza rizik za provedení čtyř úkonů: 


6.1 Stanovení pravděpodobnosti vzniku bezpečnostních incidentů (P) 


Ke stanovení pravděpodobností vzniku bezpečnostních incidentů je užito semi-kvantitativního 


vyjádření této pravděpodobnosti v souladu metodikou Procesu posuzování rizik dle ČSN 73 4400 za 


použití dostupných dat minimálně za uplynulé tři roky sdělených zástupci jednotlivých škol. Na základě 


této metodiky je pravděpodobnost výskytu bezpečnostních incidentů stanovena v celkem pěti 


následujících stupních: 


Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku 


1 Nepravděpodobná K BI téměř nedochází, výskyt událostí se blíží 0. 


2 Málo pravděpodobná (nahodilá) 
K BI dochází velice zřídka, jsou známy obdobné případy, jedná 
se spíše o nahodilý výskyt. 


3 Pravděpodobná 
K BI dochází, jsou známy obdobné případy, jedná se spíše o 
náhodný výskyt. 


4 Velmi pravděpodobná K BI dochází často, jedná se o časté ohrožení. 


5 Vysoce pravděpodobná (trvalá) 
K BI dochází velice často. Je pravděpodobný opakovaný výskyt 
události, nepřetržité ohrožení. 


 


6.2 Analýza zranitelnosti (Z) 


Analýza zranitelnosti je v souladu s uvedenou ČSN směřována především ke zranitelnosti objektů 


z důvodu toho, že většina nejzávažnějších hrozeb je spojena se vstupem nepovolaných osob do objektů 


a areálů škol. Stěžejní a sledované parametry pro analýzu zranitelnosti jsou: 


1. Lokalita – lokalita, sousedství a přítomnost v lokalitě; 


2. Perimetr a objekt – přehlednost, přístup, oplocení, osvětlení, vjezd; 


3. Provoz objektu; 


4. Stav zabezpečení – konstrukce, střecha, dveře, okna, zabezpečení, kontrola vstupu, úroveň 


dohledu a kamerový systém. 
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6.3 Stanovení závažnosti následků (D) 


Závažnost následků rizik je hodnocena a stanovena v souladu s rozdělením rizik do dvou skupin, tedy 


vzhledem k dopadům na majetek, ale především vzhledem k dopadům na zdraví a životy osob. 


Stupeň 
kategorie 


Následek (důsledek) Popis následků (důsledků, závažnosti) 


1 Zanedbatelný 
Malý delikt, bez následků na zdraví a životech, škodách na majetku 
nepřesahující hodnotu 5 000 Kč. 


2 Nepatrný 
Střední delikt, lze očekávat nepatrné následky na zdraví a životech, mírná 
škoda na majetku nepřesahující hodnotu 25 000 Kč. 


3 Vyšší 
Vyšší delikt, lze očekávat vážnější následky na zdraví a životech, rozsáhlá 
škoda na majetku nepřesahující hodnotu 125 000 Kč. 


4 Rozsáhlý 
Těžký delikt, lze očekávat vysoké následky na zdraví a životech, rozsáhlá 
škoda na majetku nepřesahující hodnotu 500 000 Kč. 


5 Kritický 
Velmi těžký delikt až kritický, lze očekávat velmi vysoké následky na zdraví 
a životech, kritická škoda na majetku přesahující hodnotu 500 000 Kč. 


 


6.4 Stanovení úrovně rizika (R) 


Stanovení úrovně rizika je provedeno prostým součinem pravděpodobnosti vzniku bezpečnostních 


incidentů (P), zranitelnosti (Z) a závažnosti následků (D) pro každé riziko zvlášť. 


7 Hodnocení rizik 


Hodnocení rizik je závěrečným krokem této komplexní analýzy. Výstupem je stanovení a klasifikace 


rizik, z pohledu jejich akceptovatelnosti, resp. sestavení seznamu přijatelných a nepřijatelných rizik. 


  Míra (úroveň) rizika Rozsah úrovně rizika Přijatelnost rizika 


5 Velmi vysoká <80; 125> Nepřijatelná 


4 Vysoká <36; 79> Nepřijatelná 


3 Střední <16; 35> Podmínečně přijatelná 


2 Nízká <5; 15> Přijatelná 


1 Velmi nízká <1; 4> Přijatelná 


8 Skutečný stav zabezpečení objektů 


Zjištění současného stavu vyplývá z postupů uvedených v kapitole 2. Metodika, kdy bylo provedeno 


místní šetření v každém objektu a jeho blízkém okolí. Nikdo z pracovníků školy nebyl předem 


informován o tom, že místní šetření bude probíhat, což významně zvýšilo efektivitu tohoto šetření. 


Dále bude popsáno shrnutí stavu zabezpečení objektů s tím, že zajištění v jednotlivých objektech jsou 


uvedena v příloze č. 1 této zprávy. Souhrnně lze říci, že míra zabezpečení objektů je na vyhovující úrovni 


s tím, že je několik faktorů, které úroveň zabezpečení narušují. 


8.1 Lidský faktor 


Selhání lidského faktoru bylo cca ve 40 % případů příčinou nenásilného vniknutí do objektu. Stalo se 


tak především díky nezodpovědnému přístupu rodičů, kteří bez většího zaváhání umožnili vstup do 


objektu bez jakékoli snahy o ověření identity nebo oprávnění ke vstupu. Popsané selhání a tím 


vznikající bezpečnostní pochybení nastává především u objektů mateřských škol, pouze jeden 


z případů se týkal základní školy. 
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Dalším z pochybení na úrovni lidského faktoru jsou zaměstnanci, kteří nedodržují stanovená 


organizační a zákonná pravidla. Jedná se především o provozní zaměstnance a zaměstnance pracujících 


ve školních kuchyních a jídelnách, kdy často nedodržují především stanovený zákaz kouření v areálu 


školy a při tomto porušení zákazu nechávají nezajištěné služební vchody do objektu, přes které je 


možné do objektu vniknout a bez překonání větších překážek proniknout dále do prostor vyhrazených 


pouze zaměstnancům a žákům školy. 


8.2 Technická opatření 


V obecné rovině jsou technická opatření zabraňující vstupu do areálů, resp. do škol na vysoké úrovni, 


bohužel ale některá jejich nastavení a pravidla používání nejsou prováděna v jejich smyslu a účelu. Jako 


nejrizikovější je zajištění vstupů pomocí kódových elektronických zámků dveří s číselníkem. Běžnou 


praxí je, že kód je nekontrolovatelně šířen nejen mezi zaměstnanci školy, ale i mezi žáky a jejich rodiči. 


Tento kód zpravidla je v užívání minimálně po dobu celého jednoho školního roku, což není správnou 


praxí. Výrazně vážnějším prohřeškem proti smyslu zabezpečení tímto systémem je volba kódu, který 


je velice snadné odhadnout (jako například číslo popisné objektu). 


Velmi účinným technickým opatřením je přítomnost kamerových systémů, které lze hodnotit spíše jako 


pasivní bezpečnostní prvek, který především v případě kamerového systému se záznamem slouží až 


dodatečnému odhalení bezpečnostního narušení. Kamerové systémy jsou instalované celkem v devíti 


případech, z nichž je pět se záznamem, čtyři bez záznamu a v jednom případě se jedná pouze 


o umístěné makety bezpečnostních kamer. 


8.3 Organizační opatření 


Velice dobrou praxí je personální zajištění dohledu nad hlavním vchodem do objektu tam, kde se 


v běžném provozu používá jen tento. V praxi fungují dva modely, prvním je vrátnice s nepřetržitou 


službou po celou dobu provozu školy (VRC), druhým je provoz vrátnice pouze v časech příchodů 


a odchodů ze školy (VRO), jichž je využíváno především v mateřských školách. Ve všech objektech je 


instalováno elektronické zabezpečovací zařízení (EZS), které je vždy napojeno na dohledové a přijímací 


centrum (DPPC) bezpečnostní agentury (Jablotron nebo SV Agency), případně na pult centralizované 


ochrany (PCO) Městské policie. 


Personální dohled v objektech v mimopracovní době je zajištěn pouze tam, kde školník či školnice bydlí 


přímo v objektu. 


Na řadě škol je uvažováno o využití externí bezpečnostní agentury (BA) k ostraze objektu, především 


ve vstupech. Toto nelze v žádném případě doporučit vzhledem k tomu, že se v případě pracovníků BA 


nejedený o zainteresované osoby, které nemají dostatečnou znalost místních podmínek včetně 


alespoň zběžné znalosti osob pohybujících se ve škole pravidelně a náhodně příchozích. Uvedené 


nedoporučení potvrzuje i praktická zkušenost Základní školy Chmelnice, která došla při testování 


fyzické ostrahy školy pracovníky BA ke stejnému zjištění. 


9 Závěr - přílohy 


9.1 Příloha č. 1: Souhrn technických a organizačních opatření 


9.2 Příloha č. 2: Vyhodnocení přijatelnosti rizika v jednotlivých objektech 
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Příloha č. 1: Zavedená technická a organizační opatření 


  ORGANIZACE OBJEKT AO AOČ CCTV VZ ZEV EPS EZS EZsK MZS VRC VRO 


1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204 Praha 3, Jeseniova 204     ✓  ✓  ✓   


2 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6 Praha 3, Jeseniova 4, 6   maketa  ✓  ✓  ✓  ✓ 


3 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98 Praha 3, Jeseniova 98     ✓  ✓  ✓ ✓  


4 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4 Praha 3, Libická 4  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓ 


5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2 Praha 3, Sauerova 2     ✓  ✓  ✓ ✓  


6 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74 Praha 3, Na Balkáně 74  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 


7 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a Praha 3, Na Vrcholu 1a ✓   ✓ ✓  ✓ branka ✓   


8 
Mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 23 


Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23  ✓  ✓   ✓  ✓ ✓  


9 
Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 17 


Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
17 


    ✓  ✓  ✓  ✓ 


10 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54 Praha 3, Sudoměřská 54   záznam ✓ ✓  ✓  ✓   


11 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6 Praha 3, U Zásobní zahrady 6  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 


12 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5 Praha 3, Vozová 5    ✓   ✓  ✓   


13 
Mateřská škola waldorfská, Praha 3, 
Koněvova 240a 


Praha 3, Koněvova 240a  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓   


14 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Chelčického 
43/2614 


Praha 3, Chelčického 43/2614  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  


Praha 3, Žerotínova 36/1100     ✓  ✓ do MŠ ✓   


Praha 3, Roháčova 40  ✓ nezázn.  ✓  ✓  ✓   


15 
Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta, 
Praha 3, Vlkova 31 


Praha 3, Vlkova 31  ✓  MŠ ✓  ✓  ✓ ZŠ  


16 
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48 


Praha 3, V Zahrádkách 48  ✓ 
ZŠ 


záznam 
MŠ ZŠ ŠD ✓  ✓   


17 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 
22/121 


 ✓ nezázn.  ✓  ✓  ✓ ✓  


Praha 3, Perunova 6/975   
MŠ 


záznam 
✓ ✓  ✓  ✓ ZŠ  


18 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18 Praha 3, Cimburkova 18   nezázn.  ✓  ✓  ✓ ✓  


19 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18 Praha 3, K Lučinám 18 ✓    ✓  ✓  ✓ ✓  


20 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96 Praha 3, Jeseniova 96  ✓   ✓  ✓  ✓ ✓  


21 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 Praha 3, Lupáčova 1   záznam  ✓  ✓  ✓ ✓  


22 
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Poděbrad 8 


Praha 3, Jiřího z Poděbrad 8   záznam ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  


23 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25 Praha 3, Nad Ohradou 25  ✓ nezázn.  ✓  ✓  ✓  ✓ 







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 10/35 


 


Příloha č. 2: Vyhodnocení přijatelnosti rizika v jednotlivých objektech 


Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt bez výskytu evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se bezpečnostní incidenty jsou 


naprosto zanedbatelného rázu bez jakéhokoli dopadu na aktiva. Všechna hodnocená rizika jsou na základě analýzy 


stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Není třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4, 6/1680 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se evidované 


bezpečnostní incidenty byly prakticky eliminovány instalací maket kamerového systému. Všechna hodnocená rizika 


jsou na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


V praxi bylo zjištěno, že zvýšené riziko spočívá v chování některých rodičů, kteří umožňují vstup do objektu cizím 


osobám. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné organizační opatření lze doporučit zdůraznění zákazu umožnění vstupu cizích osob do objektu. Dále není 


třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 2 4 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 2 8 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 2 4 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 2 4 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 2 4 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


2 2 2 8 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se evidované 


bezpečnostní incidenty spočívali především v okupování venkovních prostor školní zahrady osobami bez domova, 


což bylo zcela eliminováno instalací osvětlení s pohybovými čidly. Všechna hodnocená rizika jsou na základě analýzy 


stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Není třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s vyšším výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů týkajících se poškozování vnějšího pláště 


objektu (grafitti), kdy toto riziko je hodnoceno jako podmínečně přijatelné. Všechna ostatní hodnocená rizika jsou na 


základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné technické opatření k snížení rizika spojeného s grafitti lze doporučit aplikaci tzv. antigrafitti nátěru na 


vnější plášť objektu, který je dostupný z chodníku. 


Jako vhodné organizační opatření lze doporučit zdůraznění zákazu umožnění vstupu cizích osob do objektu. Dále není 


třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s vyšším výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů týkajících se poškozování vnějšího pláště 


objektu (grafitti), kdy toto riziko je hodnoceno jako podmínečně přijatelné. Všechna ostatní hodnocená rizika jsou na 


základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné technické opatření k snížení rizika spojeného s grafitti lze doporučit aplikaci tzv. antigrafitti nátěru na 


vnější plášť objektu, který je dostupný z chodníku. 


Dále není třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt bez výskytu evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se bezpečnostní incidenty jsou 


naprosto zanedbatelného rázu bez jakéhokoli dopadu na aktiva. Všechna hodnocená rizika jsou na základě analýzy 


stanovena jako přijatelná. 


V praxi bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci školní kuchyně mateřské školy nedodržují zákaz kouření v areálu MŠ, 


přičemž při této činnosti nechávají otevřený boční vchod do školní kuchyně, čímž se zvyšuje riziko vniknutí cizí osoby 


do objektu. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné organizační opatření lze doporučit zdůraznění zákazu kouření zaměstnancům školní kuchyně a dále 


povinnost udržovat vstupy do objektu uzavřené, nebo pod přímým dohledem alespoň jednoho zaměstnance. Dále není 


třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s téměř nulovým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou 


na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


V praxi bylo zjištěno, že zvýšené riziko spočívá v chování některých rodičů, kteří umožňují vstup do objektu cizím 


osobám. Dále lze za potenciální riziko považovat provedení oplocení, především v zadní části areálu MŠ a dále vpravo 


od vstupní branky do areálu, kde je toto oplocení velice nízké a pro jeho překonání není třeba vyvinout příliš mnoho 


snahy. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné organizační opatření lze doporučit zdůraznění zákazu umožnění vstupu cizích osob do objektu. Dále není 


třeba provádět technická či organizační opatření s cílem zvýšení bezpečnosti. Dále je doporučeno zkrácení intervalu 


změny kódu pro otevření vstupní branky do areálu alespoň na 1x za 6 měsíců. 


Pro zvýšení úrovně zabezpečení areálu MŠ doporučuji provést rekonstrukci oplocení v kritických místech. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému.  
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Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s velmi nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na 


základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Během místního šetření byl ředitelkou MŠ vznesen požadavek na zabezpečení zamýšleného detašovaného pracoviště 


Třebešín, které se momentálně dokončuje. Není zde instalováno EZS, požární žebříky na střechu objektu jsou 


potenciálním rizikem vzhledem k častému výskytu osob bez domova a uživatelů návykových látek, systém domovních 


zvonků je neprakticky řešen centrálně a pravděpodobně největším problémem je nedostatečné oplocení areálu MŠ. 


Doporučená opatření 


Jako vhodné technické opatření k snížení rizika spojeného s grafitti lze doporučit aplikaci tzv. antigrafitti nátěru na 


vnější část podezdívky oplocení, která je dostupná z chodníku přilehlé ulice. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci záznamového kamerového systému a dále zavést jednání o 


detašovaném pracovišti před dokončením a předáním stavby do užívání. 
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Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na základě 


analýzy stanovena jako přijatelná. 


Opatření k eliminaci ojedinělých případů okupování areálu školy cizími osobami a neoprávněný vstup do objekt 


spojený s pokusem o krádež byla zavedena organizační – služba ve vestibulu, která provádí i pravidelnou kontrolu 


školní zahrady. 


Doporučená opatření 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci záznamového kamerového systému a dále zavést jednání o 


detašovaném pracovišti před dokončením a předáním stavby do užívání. 
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Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 3 1 3 9 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 3 3 3 27 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s vyšším výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Především se jedná o bezpečnostní 


incidenty související s konzumací drog, okupování bezprostředního okolí osobami bez domova a uživateli návykových 


látek a poškozováním fasády a oplocení sprejováním (grafitti). Tato vyjmenovaná rizika jsou podmínečně přijatelná a 


je třeba provést technická a organizační opatření k jejich eliminaci. 


Ostatní hodnocená rizika jsou na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Jedním z důvodů výskytu problémových osob je umístění klece s nádobami na komunální odpad, které brání přímému 


výhledu na prostor před vstupem do areálu MŠ. Dalším možným důvodem je umístění lékárny v suterénu obytného 


domu, kde má MŠ kancelář, která je mimo provoz, avšak má stále naskladněná léčiva, která jsou cílem pokusů o jejich 


neoprávněné získání uživateli návykových látek. 


Doporučená opatření 


Provést organizační a technická opatření ve spolupráci například s Městskou policií, která povedou k vypuzení 


nebezpečných osob z blízkosti mateřské školy. 
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Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s nižším výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na základě 


analýzy stanovena jako přijatelná. 


Opatření k eliminaci ojedinělých případů verbálních urážek jsou především preventivního charakteru. Vyšším rizikem 


je vandalismus a s ním související poškozování majetku, ke kterému dochází nejčastěji při společenských událostech 


v přilehlém parku (koncerty, meetingy apod.). 


Doporučená opatření 


Doporučeným opatřením především k eliminaci vandalismu na majetku je zvýšený dohled Městské policie při konání 


společenských akcí konaných v přilehlém parku, obzvláště ve večerních hodinách. Pro další zvýšení zabezpečení 


objektu lze doporučit instalaci záznamového kamerového systému. 
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Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt bez výskytu evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se bezpečnostní incidenty jsou 


naprosto zanedbatelného rázu bez jakéhokoli dopadu na aktiva. Všechna hodnocená rizika jsou na základě analýzy 


stanovena jako přijatelná. 


Potenciálním rizikem ohrožení bezpečnosti jsou volně průchozí vstupy do areály MŠ (brány a branky) během pobytu 


dětí na školní zahradě. 


Doporučená opatření 


Doporučeným opatřením je organizační zajištění dohledu na vstupy do areálu MŠ především při pobytu dětí na školní 


zahradě. Pro další zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci záznamového kamerového systému. 
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Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s téměř minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika 


jsou na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


V praxi bylo zjištěno, že zvýšené riziko spočívá v chování některých rodičů, kteří umožňují vstup do objektu cizím 


osobám. Dále lze za potenciální riziko považovat elektronický zámek vstupních dveří odjišťovaný číselným kódem. 


Tento kód je velice snadno odhalitelný (domovní číslo pozpátku), ředitelka MŠ byla na tento problém upozorněna, 


nicméně v době tvorby této zprávy byl tento kód stále v užívání. 


Doporučená opatření 


Nutným opatřením je okamžitá změna kódu zámku a dále jeho pravidelná změna alespoň 1x za 6 měsíců. 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků s rozvodem do všech denních místností 


a záznamového kamerového systému.  
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Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 


Objekt: Praha 3, Chelčického 43/2614 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na základě 


analýzy stanovena jako přijatelná až na riziko vniknutí neoprávněných osob do objektu školy. 


V době místního šetření probíhaly v objektu stavební práce a nebyly dodržována pravidla zabezpečení objektu proti 


vniknutí neoprávněných osob – nezajištěný zadní vchod do objektu včetně možnosti volného pohybu v celém areálu 


školy. Na toto byl upozorněn na místě pan ředitel. Službu konající vrátná nebyla seznámena s režimem stavebních 


prací, proto nemohla zajistit přímý dohled. 


Doporučená opatření 


Pro zvýšení zabezpečení objektu doporučuji důsledné předávání informací (především na službu konající osoby na 


recepci) při nestandardních situacích v objektu jako jsou například probíhající stavební práce a dodržování 


organizačních opatření z nich plynoucích. 


  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 24/35 


 


Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 


Objekt: Praha 3, Roháčova 38a 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s velmi nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na 


základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


V době místního šetření byl vyvěšen jmenný seznam dětí na vstupních dveřích, což může být potenciální riziko ohrožení 


bezpečnosti dětí samotných. 


Doporučená opatření 


Neumisťovat seznamy dětí a žáků na veřejně přístupná místa. 


  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 25/35 


 


 


Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 


Objekt: Praha 3, Žerotínova 36/1100 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na základě 


analýzy stanovena jako přijatelná. 


Objekt je v přízemí užíván mateřskou a v dalších patrech základní školou. Potenciálním rizikem mohou být studenti 


SOŠ Profit s.r.o., kteří kouří před vstupem do objektu a mohou vznikat konfliktní situace. 


Doporučená opatření 


Pro eliminaci konfliktních situací se studenty SOŠ Profit s.r.o. doporučuji jednání s vedením SOŠ o stanovení pravidel 


pro kuřáky v bezprostřední blízkosti objektu školy. Dále je doporučeno nastavení intervalu změny kódu pro otevření 


vstupních dveří do prostor mateřské školy alespoň na interval 1x za 6 měsíců. 


  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 26/35 


 


Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


šikana: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s vyšším výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů, zejména se jedná inzultace, verbální 


roztržky a šikanu (včetně kyberšikany) v rovině incidentů vůči osobám (v základní škole) a grafitti v rovině incidentů 


vůči majetku. Ostatní hodnocená rizika jsou na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Škola aktivně přistupuje k podmínečně přijatelným rizikům a řeší je již na úrovni prevence ve spolupráci například 


i s Městkou policií. 


Mateřská škola je z pohledu bezpečnostních incidentů prakticky bez jejich výskytu. 


Doporučená opatření 


Doporučuji zvýšenou podporu preventivních činností. Dále pro zlepšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci 


záznamového kamerového systému. Jako vhodné technické opatření k snížení rizika spojeného s grafitti lze doporučit 


aplikaci tzv. antigrafitti nátěru na vnější část podezdívky oplocení, která je dostupná z chodníku přilehlé ulice. 


  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 27/35 


 


 


Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s nízkým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou na základě 


analýzy stanovena jako přijatelná. 


V praxi bylo zjištěno, že zvýšené riziko spočívá v chování některých rodičů, kteří umožňují vstup do objektu cizím 


osobám. Vzhledem k rozlehlosti areálu, který sestává ze tří samostatných objektů, lze říci, že zajištění bezpečnosti je 


na velmi slušné úrovni. 


Doporučená opatření 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit instalaci video zvonků a záznamového kamerového systému 


do nejstaršího objektu – základní školy. Dále, vzhledem k instalovaným fotovoltaickým panelům, doporučuji kontrolu 


dokumentace požární ochrany odborně způsobilou osobou, která pro školu zajišťuje služby v oblasti PO. 


  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 28/35 


 


Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


Objekt: Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 4 3 3 36 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


3 3 3 27 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 4 3 3 36 NEPŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


4 3 3 36 NEPŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s častým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů s tím, že riziko vniknutí neoprávněných 


osob do objektu a do areálu školy je hodnoceno jako nepřijatelné. Hlavními původci těchto bezpečnostních incidentů 


jsou osoby bez domova a uživatelé návykových látek, kteří se scházejí v parku před školou, který navazuje na konečnou 


stanici tramvají. Další rizika, především s spojená s majetkovou trestnou činností jsou podmínečně přijatelná, ale je 


třeba se jim věnovat a přijmout příslušná opatření. 


Doporučená opatření 


Prvotní je přijmout opatření k odstranění nepřijatelných rizik, doporučuji rozšíření záznamového kamerového systému 


a zajistit organizačně dohled na celý areál. Ideální je řešení v globální rovině ve spolupráci s Policií ČR, nebo alespoň 


s Městskou policií, která by měla zajistit bezpečnost v blízkosti školy pravidelnými pochůzkami a vykazováním 


nebezpečných osob, kterou jsou častými původci bezpečnostních incidentů, z blízkosti školy. 


Doporučuji také technické opatření k snížení rizika spojeného s grafitti spočívající v aplikaci tzv. antigrafitti nátěru na 


ohrožené části budov a oplocení.  







  


Analýza úrovně zabezpečení škol zřizovaných městkou částí Praha 3 29/35 


 


Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


Objekt: Praha 3, Perunova 6/975 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 3 3 27 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 2 4 3 24 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


V porovnání s objektem na adrese nám. Jiřího z Lobkovic se jedná o objekt s méně častým výskytem evidovaných 


bezpečnostních incidentů. I zde převažují bezpečnostní incidenty s dopadem především na majetek.  


Doporučená opatření 


Doporučenými technickými opatřeními je rozšíření záznamového kamerového systému také do prostor základní školy 


spojené s důslednými kontrolami a řešením zaznamenaných bezpečnostních incidentů. Dále aplikace tzv. antigrafitti 


nátěru na ohrožené části budov. 


Organizační opatření by měla být zaměřená především na prevenci a případnou odbornou pomoc především 


původcům fyzického násilí uvnitř školy. 
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Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt se zvýšeným výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů, které však nemají závažné následky. 


Bezpečnostní incidenty spočívají především v drobných inzultacích verbálních konfliktech a dále v konzumaci 


a distribuci drog. Ostatní hodnocená rizika jsou na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Organizační opatření by měla být zaměřená především na prevenci a případnou odbornou pomoc především 


původcům fyzického násilí uvnitř školy. Mělo by se jednat především o využívání preventivních vzdělávacích programů, 


lze také doporučit namátkové kontroly u žáků na užívání návykových látek či jejich držení – nutný souhlas zákonných 


zástupců s prováděním těchto kontrol.  
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Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Vyskytující se evidované 


bezpečnostní incidenty spočívali především v drobných inzultacích, verbálních konfliktech a šikaně, jednalo se však 


o ojedinělé incidenty. Všechna hodnocená rizika jsou však na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Pro zvýšení zabezpečení objektu lze doporučit realizaci uzavření vestibulu tak, aby nebylo možné bez vědomí vrátnice 


volně projít do prostoru šaten a tudy dále do objektu a instalaci záznamového kamerového systému. 
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Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 2 2 3 12 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 0 3 3 0 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s téměř nulovým výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Všechna hodnocená rizika jsou 


na základě analýzy stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Na základě několika málo bezpečnostních incidentů byla přijata organizační a technická opatření, které v podstatě 


bezpečnostní incidenty zcela eliminovala. Z pohledu zvýšení úrovně zabezpečení objektů lze doporučit instalaci 


záznamového kamerového systému. 
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Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 3 2 2 12 PŘIJATELNÉ 


šikana: 2 2 2 8 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 2 4 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 2 4 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 2 3 2 12 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 2 10 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 2 8 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 2 2 12 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 3 1 2 6 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


3 2 2 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 2 2 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 2 6 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 2 3 2 12 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 2 4 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů díky dříve přijatým opatřením, která 


byla iniciována dříve se vyskytujícími bezpečnostními incidenty. Všechna hodnocená rizika jsou na základě analýzy 


stanovena jako přijatelná. 


Doporučená opatření 


Na základě několika málo bezpečnostních incidentů byla přijata organizační a technická opatření, které v podstatě 


bezpečnostní incidenty zcela eliminovala. V současné době nelze stanovit doporučená opatření, neboť zajištění 


bezpečnosti školy je na vysoké úrovni. 
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Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


šikana: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 2 3 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 3 1 3 9 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 3 1 3 9 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


4 1 3 12 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s minimálním výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů díky dříve přijatým opatřením, která 


byla iniciována dříve se vyskytujícími bezpečnostními incidenty. Riziko šikany a fyzického násilí je vyhodnoceno za 


podmínečně přijatelné, ale za současného stavu je lze považovat za v praxi přijatelné z důvodu jejich téměř nulovému 


výskytu. 


Doporučená opatření 


Na základě několika málo bezpečnostních incidentů byla přijata organizační a technická opatření, které v podstatě 


bezpečnostní incidenty zcela eliminovala. V současné době nelze stanovit doporučená opatření, neboť zajištění 


bezpečnosti školy je na vysoké úrovni. 
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Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 


RIZIKA SPOJENÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ PROTI OSOBÁM 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


inzultace, verbální urážky/výhružky: 3 2 3 18 PODMÍNEČNĚ PŘIJATELNÉ 


šikana: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


vydírání, krádeže peněz: 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


sexuální fyzické násilí: 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí za použití zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


fyzické násilí beze zbraně: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


použití výbušniny nebo pohrůžka uložení výbušniny: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


vzetí rukojmí: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


ohrožování za použití nebezpečných látek: 1 5 3 15 PŘIJATELNÉ 


únos, pokus o únos: 1 4 3 12 PŘIJATELNÉ 


RIZIKA SPOJENÁ S MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ 


riziko P D Z R přijatelnost rizika 


krádež/pokus o krádež: 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


loupež, ozbrojená loupež: 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


graffiti 1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


házení kamení nebo jiných předmětů 2 1 3 6 PŘIJATELNÉ 


vandalismus vztahující se k budovám, k 


bezpečnostním zařízením, k zařízením jiných než 


bezpečnostním, k osobnímu vlastnictví 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


žhářství a pokus o založení požáru 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


falešné poplachy – požární, hrozba bombovými útoky 1 1 3 3 PŘIJATELNÉ 


konzumace drog, obchod s drogami 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


vniknutí neoprávněných osob do školy 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


nošení zbraní jiných než střelných 1 3 3 9 PŘIJATELNÉ 


okupování prostoru jednotlivci nebo skupinami osob, 


které může být spojeno s násilím  


a poškozováním zařízení 


1 2 3 6 PŘIJATELNÉ 


 


Shrnutí 


Jedná se o objekt s občasným výskytem evidovaných bezpečnostních incidentů. Díky přijímaným opatřením se výskyt 


bezpečnostních incidentů snížil na přijatelnou úroveň, a proto lze i riziko šikany vyhodnocené jako podmínečně 


přijatelné považovat za přijatelné, avšak jen do té doby, než její četnost opět vzroste. V takovém případě bude třeba 


důsledně realizovat preventivně výchovné činnosti. 


Doporučená opatření 


V současné době nelze stanovit doporučená opatření, neboť zajištění bezpečnosti školy je na vysoké úrovni. 
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1 Úvod
Oblast kybernetické bezpečnosti je nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve školách a školských
zařízeních, která nabývá stále většího významu především z důvodu rozšiřování informačních
technologií do oblastí, které byly dlouho přehlíženy. Účelem této analýzy je zjištění aktuálního stavu
zajištění kybernetické bezpečnosti v základní školách zřizovaných Městskou částí Praha 3, přičemž
v rámci jedním z cílů této analýzyje zapojení všechzákladních škol do celoevropského projektu eSafety
Label s cílem dosáhnout standardu, který bude hodnocen minimálně bronzovou úrovní v systému
hodnocení tohoto projektu.


2 Metodika
Metodika této analýzy rizik byla částečně převzata z ČSN ISO/IEC27005. Hlavním cílem je stanovení
doporučených pravidel a postupů na základě hodnocení rizik z této analýzy tak, aby bylo možné
stanovit plošný standard, jehož zavedení by mělo vést k optimalizaci kybernetické bezpečnosti ve
školách.


3 Pracovní postupy k prevenci kybernetické kriminality
Prevence kybernetické kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika jejího výskytu, stejně
jako i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a školu, včetně strachu z kybernetické kriminality.
Prevence kybernetické kriminality se snaží působit na její různorodé příčiny. Prosazování pravidel
a případných sankcí z nich plynoucích jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich
potenciálně preventivním účinkům.


V rámci provedené analýzy a hodnocení rizik bylo stanoveny tyto čtyři oblasti, ve kterých jsou
definovány preventivní pracovní postupy:


Řízeníkybernetické bezpečnosti ve škole
Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání
Kybernetická bezpečnost mimo školu
Podpora informovanosti zaměstnanců


3.1 Řízení kybernetické bezpečnosti ve škole


Prvotním krokem by mělo být stanovení osoby odpovědné za řízení kybernetické bezpečnosti a s tím
souvisejícívzdělávání a prohlubování znalostí této osoby. Dobrou praxí je jmenování této osoby v rámci
organizační struktury školy, přičemž tato osoba by neměla být shodná s osobou, která zajišťuje
technickou správu školní sítě. Mělo by se jednat o metodika, který stanovuje pravidla, případně je
navrhuje a konzultuje s vedením školy za účelem jejich zefektivnění a uvedení do praxe.


Nedílnou součástí řízení kybernetické bezpečnosti musí být stanovení alespoň minimální míry
odpovědnosti především pedagogických pracovníků školy právě za spolutvorbu pravidel a kontrolu
jejich dodržování. Značně nevhodný je postup výhradně příkazovým způsobem, který většinu
zaměstnanců školy odradí od jakékoli vlastní iniciativy.


Stanovená pravidla včetně výstupů kontroly jejich dodržování by měla být dostupná všem
zaměstnancům, kteří by měli být schopni v dostatečné míře tyto výstupy prezentovat žákům a tím na
ně preventivně působit.


3.2 Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání
Kybernetická bezpečnost je zpravidla řešena výhradně v rámci výuky informačních technologií, což
nemusí být dostačující. Vhodnou praxí je implementovat používání informačních technologií do výuky
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plošně, včetně možnosti zapojení žáků do mimovýukových činností, které využívají právě informační
technologie, například formou školních her využívajících mobilní zařízení k získávání úkolů a indicií
k řešení úkolů v těchto hrách.


Vzdělávání je vhodné doplnit například peer to peer tréninkem, kdy zkušenější uživatelé informačních
technologií z řad žáků, se přímo účastní na vzdělávání svých vrstevníků.


3.3 Kybernetická bezpečnost mimo školu
Škola by měla být otevřena podnětům především z řad žáků, kdy by žáci měli být dostatečně
informování o možnosti využití školního prostředí k řešení situací a rizik i z jejich mimoškolního života.


V praxi se osvědčilo pořádání seminářů vedených osobami zajímavými pro žáky,v dnešní době typicky
youtubeři, programátoři a vývojáři softwaru užívaného žáky ve volném čase, odborníci na poli
mobilních zařízení apod. Pro získání přehledu o tom, o jaké semináře by měli žáci zájem je dobré
v pravidelných intervalech (např. lx za 3 měsíce) provést dotazníkový průzkum, který bude mít za cíl
zjistit, co je aktuálně nejvíce využívanou oblastí v rámci informačních technologií.


3.4 Podpora informovanosti zaměstnanců
Zdaleka ne všichni zaměstnanci jsou zvyklí z vlastní iniciativy sledovat trendy a vývoj v oblasti
informačních technologií, proto je vhodné, aby například metodik ICT vypracovával o tomto vývoji
v pravidelných intervalech newsletter, který bude dostupný všem zaměstnancům. Cílem je dát
zaměstnancům podnět k účasti na plošné informovanosti v této oblasti. V praxi se lze velice často
setkat s tím, že zaměstnanci mají větší zájem o získávání informací o ICT v okamžiku, kdy je jim
přínosem i do jejich soukromého života (např. informace o možnostech bezpečnostních nastavení
jejich domácích PC, modemů, wifi routerů apod.).


4 eSafety Label
Jedná se o evropskou akreditační a podpůrnou službu pro školy, kterou vytvořila organizace European
Schoolnet. Díky této službě mohou všechny školy, které se do tohoto projektu zapojí, porovnat
a vyhodnotit úroveň své kybernetické bezpečnosti jednak se stanovenými standardy a jednak se
standardy v jiných školách.


Základní školy zřizované Městskou částí Praha 3 provedli vlastní hodnocení (AF hodnocení) s výsledky
uvedenými v kapitole 5.1. Cílem tohoto hodnocení bylo vyhodnocení a stanovení doporučení
k dosaženíminimálně úrovně „BRONZE",což se až na jednu školu podařilo všem.


Některé školy mají velice blízko k získání hodnocení „SILVER",toho však lze dosáhnout především
aktivním využíváním portálu esafetylabel.eu (získávánítzv. komunitních bodů). Do aktivního využívání
se řadí mj. více registrovaných pracovníků školy na portálu a jejich aktivní práce s portálem, jako např.
hlášení incidentů, přispívání do diskuzního fóra apod.


Na základě tohoto hodnocení byly stanoveny akční plány dle metodiky eSafety Label, které jsou
nedílnou přílohou této analýzy. Akční plány pokrývají především oblasti infrastruktury, pravidel
přijatelného užití včetně pravidel pro řešení incidentů a praxe v rovině řízení kybernetické bezpečnosti
a vzdělávání v ní.
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4.1 Seznam základních škol a dosažené úrovně v hodnocení eSafety Label


Organizace
AF komunitní dosažené hodnocení


body body eSafety Label


1
Základní škola a Mateřská škola, Praha3, 24 o BRONZEChelčického43/2614


2
Základní škola a Mateřská škola Jaroslava 46 o BRONZESeiferta, Praha3, Vlkova 31/800


3
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha3, 22 o IRONV Zahrádkách 48/1966


4
Základní škola a Mateřská škola, Praha3, nám. 29 o BRONZEJiřího z Lobkovic 22/121


5 Základní škola, Praha3, Cimburkova 18/600 32 o BRONZE


6
Základní škola Chmelnice, Praha3, 40 o BRONZEK Lučinám 18/2500


7 Základní škola, Praha3, Jeseniova96/2400 40 o BRONZE


8 Základní škola, Praha3, Lupáčova1/1200 45 o BRONZE


9
Základní škola, Praha3, 35 o BRONZEnám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685


10
Základní škola Pražačka,Praha3, 19 o BRONZENad Ohradou 25/1700


S Skutečný stav zajištění kybernetické bezpečnosti
Skutečný stav kybernetické bezpečnosti ve školách byl vyhodnocen na základě místního šetření,
osobního setkání se zástupci školy, vyplnění formuláře, z nějž vyplývá vyhodnocení nedostatků
v jednotlivých školách uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu.


Souhrnně lze říci, že míra kybernetické bezpečnosti je na dostatečné úrovni, s tím, že v každé škole
existují slabšístránky popsané dále včetně doporučení k jejich odstranění.


6 Závěr - přílohy
6.1 Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění


6.2 Příloha č. 2: Akční plány jednotlivých škol z hodnocení eSafety Label
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Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění


ORGANIZACE SLABÁ STRÁNKA/NEDOSTATEK DOPORUČENÉ OPATŘENÍ


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití ICT. Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT
(vzor dostupný na esafetylabel.eu).


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). (vzor dostupný na esafetylabel.eu).


1
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Vedení školy není zapojeno do problematiky kybernetické Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno
Chelčického 43/2614 bezpečnosti. o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole.


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné
Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce úrovni, jako vedení školy.


není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň
základních zásadkybernetické bezpečnosti


2
Základní škola a Mateřská škola JaroslavaSeiferta, Plošnévzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické Doporučeno pravidelné školení zaměstnanců školy v oblasti
Praha 3, Vlkova 31/800 bezpečnosti. kybernetické bezpečnosti.


Nejsou zpracované zásadypřijatelného použití ICT. Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT
(vzor dostupný na esafetylabel.eu).


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). (vzor dostupný na esafetylabel.eu).


Neexistují pravidla pro pořizování a zveřejňování fotografií Stanovit tato pravidla v rámci zpracování Zásadpřijatelného
dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců. použití ICT


3
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, Vedení školy není zapojeno do problematiky kybernetické Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno
V Zahrádkách 48/1966 bezpečnosti. o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole.


V kybernetické bezpečnosti jsou vzděláváni jen některé
Stanovit systém vzdělávání ve spolupráci s odbornými lektory.věkové skupiny žáků.
Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce úrovni, jako vedení školy.
není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň


základních zásadkybernetické bezpečnosti
Zpracované Zásady přijatelného použití ICT nejsou provázány Je vhodné Zásadypřijatelného použití ICT svázat alespoň


s ostatními interními pravidly. s pravidly a opatřeními proti šikaně.


Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů Zapracovat do Zásadpřijatelného použití ICT
4


nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 (kyberšikana, nezákonný obsah apod.). a dalších návazných dokumentů.


Chybí revize pravidel pro pořizování a zveřejňování fotografií Provést revizi těchto pravidel.
dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců.


Uživatelé dostávají přidělené heslo k přihlášení ke školní síti,
Uživatelé by si měli zvolit heslo vlastní a nesdělovat jej nikomu


(ani administrátorovi), doporučená povinná změna hesla
s Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600


nemohou jej měnit. nejdéle po 3 měsících.
Nejsou zpracované zásadypřijatelného použití ICT, jsou Revizeintegrovaných pravidel, případné vytvoření


integrována do školního řádu. samostatných Zásadpřijatelného použití ICT ve škole.
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6 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18
Není stanoven postup pro případy sledování a užívání


Stanovit jednoduchá pravidla včetně preventivních opatření.ilegálního nebo nevhodného obsahu.


7 Základní škola, Praha 3, Jeseniova96 Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné
není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. úrovni, jako vedení školy.


8 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 Existuje školou neschválený profil na sociální síti Facebook. Zjistit, kdo je autorem a domluvit s ním, aby byl profil označen
jako „unofficial".


Zpracované Zásadypřijatelného použití ICT nejsou provázány Je vhodné Zásadypřijatelného použití ICT svázat alespoň


9 Základní škola, Praha 3, s ostatními interními pravidly. s pravidly a opatřeními proti šikaně.
nám. Jiřího z Poděbrad 8 Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů Zapracovat do Zásadpřijatelného použití ICT


(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). a dalších návazných dokumentů.


Nejsou zpracované zásadypřijatelného použití ICT.
Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT


(vzor dostupný na esafetylabel.eu).
Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů Zpracovat Zásadypřijatelného použití ICT


(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). (vzor dostupný na esafetylabel.eu).
Chybí revize pravidel pro pořizování a zveřejňování fotografií


Provést revizi těchto pravidel.
10 Základní škola Pražačka,Praha 3, Nad Ohradou 25 dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců.


Vedení školy není dostatečně zapojeno do problematiky Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno
kybernetické bezpečnosti. o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole.


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné
Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce úrovni, jako vedení školy.


není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň
základních zásadkybernetické bezpečnosti
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eSafety Label - Akční plán pro: ZŠ a MŠ Celčického
Formulář hodnocení byl odeslán: Pavel Ostap - 2017-09-15 10:52:44


Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Skutečnost, že používání USB pamětí zaměstnanci a žáky školy je možné jen na základě předchozího povolení, je
podmíněna tím, že všichni projdou odpovídajícím školením a vědí, za jakých podmínek je mohou používat
bezpečně. Je to váš případ? K zajištění bezpečnosti vaší sítě při současném povolení užívat USB paměti
zaměstnanci a žáky musíte zapracovat základní pravidla do Zásad přijatelného užití. Na informačním listu
Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices můžete zkontrolovat,
zda jste zohlednili všechna bezpečnostní hlediska.


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Vaše škola má povinnost postupovat podle zákonných předpisů, jak skladovat, archivovat a disponovat s osobními
údaji bezpečně. Zajistěte, že řízení ochrany záznárnů a dat je vhodně nastaveno. Pro více informací si prohlédněte







kontrolní listy Právní aspekty ochrany dat.


Licencování software


- Potřebujete mít jistotu, že veškerý software užívaný školou je legální a kopie licencí jsou uchovány na jednom místě.
Také je třeba zkonzultovat se správcem sítě, zda software neohrožuje bezpečnost IT systému. Vaše škola musí
formulovat jasné zásady nákupu software; osvědčuje se tento proces co nejvíce centralizovat.


- Prověřte rozpočet pro softwarové potřeby. Také se můžete např. podívat po alternativách. Claudové služby nebo
open source.


Řízení IT


- Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou instalovány na školních
zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za
správu sítě by měla zaručit shodu s licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.


- Je dobré, že provádíte školení popř. sdílíte manuály vztahující se k nově pořízenému softwaru na školních
počítačích. Toto zajistí, že školní komunita má prospěch z nových nástrojů, ale také jsou poučeni, jak je používat
bezpečně.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Pro školy je důležité, aby měly Zásady přijatelného užití pro zaměstnance a žáky. Poraďte se, jak urychleně Zásady
přijatelného užití vytvořit. Prohlédněte si informační list Zásady přijatelného užití na
www. esa fety la be I. e u/g ro u p/tea che r/a cce pta b le-u se-po I icy.


- Vaše škola nemá eSafety zásady. Zásady a postupy jsou významnou složkou řízení školy. Představují jasná
pravidla pro zaměstnance a žáky, kteří tak vědí, jak se v rámci školy chovat a také jak řešit nepříjemné události.
Dejte tvorbě školních zásad a Podmínek užití prioritu. Více informací k této problematice můžete najít v sekci
přehledy na stránkách eSafety komunity.


Vyfizování incidentů


- Byli učitelé proškoleni,jak zacházet s potenciálně nezákonným materiálem?Je to jasně vysvětleno ve školním řádu
a v Zásadách přijatelného užití, které podepsali všichni zaměstnanci a žáci školy? Všichni by měli vědět, že mají
hlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní horké lince sítě INHOPE (www.inhope.org).


- Je škoda, že nesdílíte podrobnosti a řešení týkající se incidentů spojených se šikanou se zaměstnanci ani
prostřednictvím online formuláře na webu eSafety Label. Pouze tak se můžete poučit ze zkušeností a úspěšného
řešení incidentů ostatními. Měli byste se také přesvědčit,že směrnice proti šikaně v Zásadách přijatelnéhoužití znají
všichni zaměstnanci a žáci.


Praxe/chování zaměstnanců


- Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou přijatelné. To musí být
jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- S používáním mobilů ve třídách jsou spojena jistá nebezpečí. Zvažte k jakým účelům zaměstnanci potřebují
používat své přístroje. Pokud je to vhodné, poskytněte školní přístroje. Doporučte zaměstnancům přečíst si
informační list Používání mobilních telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones) a
zajistěte, aby směrnice pro zaměstnance byly jasně zakotveny ve školním řádu.


Praxe/chování žáků


- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace







mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali
standardy, které je zapotřebí zavést.


- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší
možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Podívejte se na informační list Fotografování a publikování fotek a videí ve škole (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos), přesvědčte se, zda jsou ve vašem školním řádu pokryty
všechny oblasti a poté zveřejněte příslušnou část školního řádu na vašem profilu Moje škola, aby se ostatní mohli
inspirovat.


- Mít oficiální profil školy na sociálních sítích může být užitečné pro rodiče, žáky, širší veřejnost, pokud na něm
zveřejňujete vaše aktivity a události. Je ale důležité, aby byl někdo ve škole pověřený kontrolou zveřejňovaných
příspěvků. Na informačním listu Škola na sociálních sítích (www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks)
najdete další informace.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je důležité, aby škola
pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Bez toho bude škola zranitelná. Podívejte se na informační list
Školní řád at www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy.
Přestože by na škole měla být vždy osoba odpovědná za eSafety - jako je to u vás, každý ve škole je
spoluzodpovědný za bezpečnost všech citlivých dat používaných v každodenní práci. I když zaměstnanci nejsou
přímo zapojeni do procesu manipulace s daty, měli by být seznámeni s riziky, hrozbami a způsoby jejich
minimalizace. Použijte informační list Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use
policy) a zajistěte, že každý jedná tak, aby vaši žáci byli zodpovědnými a informovanými uživateli ICT.


- Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Zaveďte také pravidelná roční hlášení
počtu a typů incidentůsouvisejících s eSafety vedení školy k možné revizi školního řádu. Podívejtese na informační
list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


-Ale je dobré diskutovat následky chování online, podmínky užívání, problematikuonline plateb a autorských práv se
staršími žáky. Nicméně zvažte tuto diskusi i s mladšími ročníky.


- Měli byste zvážit zařazení sextingu do Vašich zásad týkajících se ochrany dětí, abyste zajistili konzistentní
celoškolní přístup k řešení případných incidentů.


eSafety mimo školu


- Nabídněte žákům podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo
školu a zaznamenávejteje, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste zapojit žáky do trénování vrstevníků (peer mentoring) a nabídněte jim víc možností sdílet jejich nápady a
znalosti. Navštivte také sekci zdrojů na portálu eSafety Label, kde naleznete další nápady.


Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být do určité míry odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci, družinářky, apod. mají







vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu.
Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.


- Ve Vaší škole je poradce, není ale vyškolen v problematice eSafety. Zjistěte, jestli je někde dostupný kurz, kterého
by se tento učitel mohl zúčastnit, aby mohl později lépe žákům pomáhat při řešení záležitostí týkajících se nových
médií.


Staff training


-Ačkoli ne všichni zaměstnanci školy procházejí školením na eSafety, přesto potřebují být pravidelně informováni o
nových trendech. Proveďte analýzu jejich potřeb, abyste zjistili, v jakých otázkách je vhodné proškolit je, a
konzultujte to na portálu eSafety Label, kde jsou návrhy tréningových kurzů
www.es a f e ty I a b e I. e u I g roup /t e ach e r I es a f e ty-tra in in g - co u rs es.


- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,
že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,
výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Všichni zaměstnanci a žáci mohou ve škole používat USB paměti. Je to osvědčená praxe a vaše Pravidla
přijatelného použití by měla stanovit, jak mají být všechna média kontrolována před jejich připojením ke školní síti.
Na informačním listu Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices
můžete zkontrolovat, zda jste zohlednili veškerá bezpečnostní hlediska.


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Je dobré, že všem uživatelům školního systému je přiděleno vlastní heslo. Připomínejte jim, aby svá hesla nepsali,
kam je napadne - už vůbec ne na nálepku přilepenou k obrazovce! Zajistěte také, aby Zásady přijatelného užití
obsahovaly výzvu, aby všichni zaměstnanci a žáci drželi svá hesla v tajnosti a nesdíleli je s ostatními.


Licencování software







- Je důležité, aby se noví zaměstnanci seznámili s pravidly instalace nového software. Zajistí to bezpečnost vašich
systémů a umožní to zaměstnancům zkoušet nové softwarové aplikace, které pomáhají ve výuce.


- Dobrým příkladem bývá, pokud je každý pracovník poučen o instalovaném softwaru včetně jeho licencí.


Řízení IT


- Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou instalovány na školních
zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za
správu sítě by měla zaručit shodu s licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.


- Existuje mechanismus ve vaší škole, který dovoluje každému pracovníkovi učinit požadavek na pořízení nového
hardwaru/softwaru v dohledné době. Je skvělé, že učitelé mohou tímto způsobem těžit z nových technologií, které
korespondují s politikami a strategiemi školy.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Je dobré, že se eSafety stalo součástí školního řádu. Odkazují se na něj patřičně zaměstnanci ve své výuce?
Podívejte se na osvědčené příklady z praxe a sdílejte je se svými žáky a kolegy. Vytvořte stručnou praktickou
ukázku s použitím osvědčených zkušeností a vystavte je na svůj profil na portálu eSafety Label na Moje škola pro
inspirací jiným školám.


Vyfizovéní incidentů


- Vědí všichni zaměstnancijak zacházet s materiálem,který může být potenciálně nezákonný?Máte určenou osobu z
vedení školy, která nese odpovědnost za tyto případy? Musí to být jasně vysvětleno všem zaměstnancům a žákům
ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Nezapomeňteohlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní
horké lince ze sítě INHOPE (www.inhope.org).


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci, včetně nově přijatých, znali směrnice jak postupovat v případě odhalení
nevhodného nebo nezákonného obsahu na školních počítačích. Zajistěte, aby směrnice byly přísně dodržovány.
Měl by na to dohlížet člen vedení školy.


Praxe/chování zaměstnanců


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci, včetně nově přijatých, znali zásady online chování. To by mělo být předmětem
pravidelných besed při schůzích zaměstnanců a součástí školního řádu a Zásad přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- Ve vaší škole je průběžněsledován přehled uživatelskýchúčtů. Toto je důležité pro snížení rizika zneužití.


Praxe/chovénf žéků


- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali
standardy, které je zapotřebí zavést.


- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší
možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy







- Podívejte se na informační list Fotografování a publikování fotek a videí ve škole (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos), přesvědčte se, zda jsou ve vašem školním řádu pokryty
všechny oblasti a poté zveřejněte příslušnou část školního řádu na vašem profilu Moje škola, aby se ostatní mohli
inspirovat.


- Máte osobu pověřenou sledováním online obrazu Vaší školy, což je vhodný postup. Vždy pamatujte na to, že může
existovat i řada stránek, které se nemusí při pravidelném vyhledávání objevit. Snažte se držet krok s novými weby a
pravidelně je kontrolujte, protože pokud školu prezentují negativně, mohou jí i jejím žákům a zaměstnancům velmi
uškodit.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je důležité, aby škola
pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Bez toho bude škola zranitelná. Podívejte se na informační list
Školní řád at www .esafetylabel.eu/g rou p/teacher/school-policy.
Přestože by na škole měla být vždy osoba odpovědná za eSafety - jako je to u vás, každý ve škole je
spoluzodpovědný za bezpečnost všech citlivých dat používaných v každodenní práci. I když zaměstnanci nejsou
přímo zapojeni do procesu manipulace s daty, měli by být seznámeni s riziky, hrozbami a způsoby jejich
minimalizace. Použijte informační list Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use
policy) a zajistěte, že každý jedná tak, aby vaši žáci byli zodpovědnými a informovanými uživateli ICT.


- Zajistěte, aby člen vedení školy odpovědný za eSafety měl možnost účastnit se pravidelného školení a také
zabezpečit, aby jeho kolegové byli informováni o záležitostech eSafety. Zapojte vedení do procesu pravidelné
aktualizace školního řádu. Přečtěte si informační list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


- Je dobré, že eSafety je u vás považováno za součást kurikula. Zajistěte, aby se všichni zaměstnanci podíleli na
vzdělávání v oblasti eSafety, nejen v hodinách ICT, ale všude, kde je to vhodné. Užitečné informace můžete nalézt v
informačním listu Začlenění eSafety do kurikula na www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-in-curriculum.


- Všichni žáci potřebují získat vzdělání v oblasti eSafety. Přestože žáci nemusí používat online technologie ve škole,
pravděpodobně je používají doma a proto by měli vědět, jak s nimi zacházet.


eSafety mimo školu


- Je dobré, že poskytujete žákům podporu v oblasti eSafety i mimo vyučování, pokud o ni požádají. Nabídněte žákům
podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo školu a
zaznamenávejte je, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste provést jednoduchý průzkum, abyste zjistili, co žáci dělají, když jsou online. Pomůže vám to přizpůsobit
vzdělávání v oblasti eSafety. Poskytněte svůj dotazník a výsledky výzkumu komunitě eSafety Label prostřednictvím
svého profilu Moje škola (bez toho, abyste zveřejňovali jakékoliv osobní informace); ostatní školy tak mohou využít
výsledky vaší práce a porovnat vaše výsledky se svými.


Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být nějak odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci apod. mají vhodnou pozici, aby
mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu. Rozhodněte, zda je
vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.


- Mladí lidé jsou více otevření radám svých vrstevníků. Zvažte nabídku volitelných předmětů a/nebo soutěže na téma
eSafety a podobné aktivity, které u žáků podpoří získávání znalostí, které mohou později šířit mezi svými vrstevníky.







Staff training


- Všechny zaměstnance je zapotřebí pravidelně informovat o nových trendech v oblasti eSafety. Proveďte analýzu
jejich potřeb, abyste zjistili, co různí zaměstnanci očekávají od školení a prohlédněte si nabídku výcvikových kurzů
na portálu eSafety Label www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-training-courses.


- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


!action_plan_ conclusion !
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Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Všichni zaměstnanci a žáci mohou ve škole používat USB paměti. Je to osvědčená praxe a vaše Pravidla
přijatelného použití by měla stanovit, jak mají být všechna média kontrolována před jejich připojením ke školní síti.
Na informačním listu Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices
můžete zkontrolovat, zda jste zohlednili veškerá bezpečnostní hlediska.


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Je dobré, že všem uživatelům školního systému je přiděleno vlastní heslo. Připomínejte jim, aby svá hesla nepsali,
kam je napadne - už vůbec ne na nálepku přilepenou k obrazovce! Zajistěte také, aby Zásady přijatelného užití
obsahovaly výzvu, aby všichni zaměstnanci a žáci drželi svá hesla v tajnosti a nesdíleli je s ostatními.


Licencování software







- Potřebujete mít jistotu, že veškerý software užívaný školou je legální a kopie licencí jsou uchovány na jednom místě.
Také je třeba zkonzultovat se správcem sítě, zda software neohrožuje bezpečnost IT systému. Vaše škola musí
formulovat jasné zásady nákupu software; osvědčuje se tento proces co nejvíce centralizovat.


- Soulad s licenčními ujednáními je důležitý. Někdo by měl být celkově odpovědný za kontrolu souladu licenčních
smluv se zamýšleným účelem použití. Článek na Wikipedii End-user license agreement poskytuje užitečné
informace k pochopení pojmů, podmínek a porovnání softwarových smluv.


Řízení IT


- V naší škole je pouze ředitel anebo k tomu určený pracovník poveřen k pořizování nového softwaru. Zvažte
vytvoření takového mechanismu, který bude lehce dostupný pro učitele, kde mohou žádat o nový software. Je to
nebyrokratické a moderní. Toto dovoluje učitelům vytvářet více zajímavé hodiny bez pokušení vytvářet pirátské
kopie se kterýmí souvisí řada rizik vzhledem k autorskému zákonu.


- Je dobré, že provádíte školení popř. sdílíte manuály vztahující se k nově pořízenému softwaru na školních
počítačích. Toto zajistí, že školní komunita má prospěch z nových nástrojů, ale také jsou poučeni, jak je používat
bezpečně.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Vaše škola by měla zvážit všechny zásady spojené s tématem eSafety (jako je ochrana dětí, zabezpečení, vhodné
chování). Při sestavování školních zásad mějte na paměti, že činnosti v online světě mohou mít dopad na všechny
aktivity žáků a zaměstnanců. Na problematiku eSafety myslete například i při řešení ochrany dětí a při tvorbě
pravidel zaměřených proti šikaně, a ujistěte se, že různé školní zásady spolu souvisejí a jsou ve vzájemném
souladu.


- Pravidelně revidujte zásady užívání mobilních telefonů, aby odpovídaly svému účelu a byly uplatňovány v celé
škole. Informační list Používání mobilních telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones)a
Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy)vám poskytnou užitečné informace.


Vyfizovéní incidentů


- Byli učitelé proškoleni,jak zacházet s potenciálně nezákonným materiálem?Je to jasně vysvětleno ve školním řádu
a v Zásadách přijatelného užití, které podepsali všichni zaměstnanci a žáci školy? Všichni by měli vědět, že mají
hlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní horké lince sítě INHOPE (www.inhope.org).


- Vytvořte směrnice pro zaměstnance,jak postupovat v případě odhalení nevhodného nebo nezákonného obsahu na
školních počítačích.


Praxe/chování zaměstnanců


- Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou přijatelné. To musí být
jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci pochopili školní pravidla týkající se používání mobilních telefonů ve třídě; ta by
měla být jasně zakotvena ve školním řádu. Sledujte efektivitu pravidel a zajistěte, aby byla dodržována. Můžete také
zaměstnancům doporučit k přečtení informační list Používání mobilních telefonů ve škole (
www. es afetyla be I. e u/g ro u p/te ach e r/mob i le-p hon es).


Praxe/chovénf žéků


- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali







standardy, které je zapotřebí zavést.
- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší


možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Zařaďte do svých školních zásad oblast týkající se fotografií a jiných digitálních zobrazení, na kterých jsou žáci,
rodiče a zaměstnanci zobrazeni, nebo které sami pořizují. Zaměstnanec zodpovědný za problematiku eSafety by
měl tyto zásady vytvářet ve spolupráci s ostatními zaměstnanci a se školním výborem. Vycházet můžete z přehledu
Pořizování a zveřejňování fotografií ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos).


- Je důležité, aby přesně určený počet zaměstnanců měl přehled o profilech představitelů Vaši školy na sociálních
sítích. Podívejte se na přehled na Schools on social networks( www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks),
kde najdete další informace, a ujistěte se, že postupy dobré praxe se dodržují. Zvažte vytvoření školního profilu na
některémze sociálních médií. Takové profily je snazší sledovat, umožňují prezentaci ukázek aktivit a přístupů a jsou
užitečným nástrojem pro šíření informací.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je důležité, aby škola
pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Bez toho bude škola zranitelná. Podívejte se na informační list
Školní řád at www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy.
Přestože by na škole měla být vždy osoba odpovědná za eSafety - jako je to u vás, každý ve škole je
spoluzodpovědný za bezpečnost všech citlivých dat používaných v každodenní práci. I když zaměstnanci nejsou
přímo zapojeni do procesu manipulace s daty, měli by být seznámeni s riziky, hrozbami a způsoby jejich
minimalizace. Použijte informační list Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use
policy) a zajistěte, že každý jedná tak, aby vaši žáci byli zodpovědnými a informovanými uživateli ICT.


- Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Zaveďte také pravidelná roční hlášení
počtu a typů incidentůsouvisejících s eSafety vedení školy k možné revizi školního řádu. Podívejtese na informační
list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


- Je zapotřebí začlenit eSafety do kurikula bez ohledu na to, zda je to ve vaší zemi povinné. Existuje několik velmi
dobrých metodik k volnému použití. Podrobnější informace najdete v informačním listu Začlenění eSafety do
kurikula na www .esafetylabel.eu/g roup/teacher/esafety-in-cu rriculu m.


- Všichni žáci potřebují získat vzdělání v oblasti eSafety. Přestože žáci nemusí používat online technologie ve škole,
pravděpodobněje používají doma a proto by měli vědět, jak s nimi zacházet.


eSafety mimo školu


- Nabídněte žákům podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo
školu a zaznamenávejteje, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste dále rozvinout zapojení žáků do trénování vrstevníků (peer mentoring) a nabídněte jim víc možností sdílet
jejich nápady a znalosti. Navštivte také sekci zdrojů na portálu eSafety Label, kde naleznete další nápady.


Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být do určité míry odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci, družinářky, apod. mají
vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu.
Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.







- Zvažte poskytování informací pro rodiče na webu školy nebo ve školním zpravodaji. Je možné zorganizovat
informační večer pro rodiče. Podívejte se na informační list Informace pro rodiče na
www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-for-parents, kde najdete zdroje, které mohou být poskytnuty rodičům a
inspiraci pro pořádání informačních schůzí.


Staff training


-Ačkoli ne všichni zaměstnanci školy procházejí školením na eSafety, přesto potřebují být pravidelně informováni o
nových trendech. Proveďte analýzu jejich potřeb, abyste zjistili, v jakých otázkách je vhodné proškolit je, a
konzultujte to na portálu eSafety Label, kde jsou návrhy tréningových kurzů
www.es a f e ty I a b e I. e u I g roup /t e ach e r I es a f e ty-tra in in g - co u rs es.


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.


!action_plan_conclusion!
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Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Skutečnost, že používání USB pamětí zaměstnanci a žáky školy je možné jen na základě předchozího povolení, je
podmíněna tím, že všichni projdou odpovídajícím školením a vědí, za jakých podmínek je mohou používat
bezpečně. Je to váš případ? K zajištění bezpečnosti vaší sítě při současném povolení užívat USB paměti
zaměstnanci a žáky musíte zapracovat základní pravidla do Zásad přijatelného užití. Na informačním listu
Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices můžete zkontrolovat,
zda jste zohlednili všechna bezpečnostní hlediska.


- Pokud mohou zaměstnanci a žáci používat vlastní zařízení ve školní síti, je důležité zajistit, aby Podmínky užití byly
pravidelně kontrolovány všemi členy školy a v případě potřeby upraveny. Na začátku každého školního roku je
potřeba o Podmínkách užití mluvit se žáky, aby pochopili, co a proč je vhodné pro ochranu jejich soukromí a jich
samotných. Zásady založte spíše na chování, než na technologii. Před použitím školní sítě musejí návštěvníci
přečíst a podepsat Podmínky užití.


Ochrana dat


- Společné výukové a administrativní prostředí může přinášet rizika. Základní úlohou školy je zajistit, aby osobní data
zaměstnanců a žáků byla v bezpečí. Doporučujeme, abyste určili eSafety manažera/lCT koordinátora, který
společně s personalistou a technikem definuje postup a provede oddělení učebního a administrativního prostředí,
nebo jinak zajistí jejich nejvyšší míru bezpečnosti. Inspirujtese informačním listem Ochrana citlivých údajů ve škole
na www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-sensitive-data.







- Je dobré, že všem uživatelům školního systému je přiděleno vlastní heslo. Připomínejte jim, aby svá hesla nepsali,
kam je napadne - už vůbec ne na nálepku přilepenou k obrazovce! Zajistěte také, aby Zásady přijatelného užití
obsahovaly výzvu, aby všichni zaměstnanci a žáci drželi svá hesla v tajnosti a nesdíleli je s ostatními.


Licencování software


- Je důležité, aby se noví zaměstnanci seznámili s pravidly instalace nového software. Zajistí to bezpečnost vašich
systémů a umožní to zaměstnancům zkoušet nové softwarové aplikace, které pomáhají ve výuce.


- Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s procesem pořizování nového software a také aby licence
odpovídaly počtu uživatelů . Článek na Wikipedii End-user license agreement poskytuje užitečné informace k
pochopení pojmů, podmínek a porovnání softwarových smluv.


Řízení IT


- Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou instalovány na školních
zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za
správu sítě by měla zaručit shodu s licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.


- V naší škole je pouze ředitel anebo k tomu určený pracovník poveřen k pořizování nového softwaru. Zvažte
vytvoření takového mechanismu, který bude lehce dostupný pro učitele, kde mohou žádat o nový software. Je to
nebyrokratické a moderní. Toto dovoluje učitelům vytvářet více zajímavé hodiny bez pokušení vytvářet pirátské
kopie se kterýmí souvisí řada rizik vzhledem k autorskému zákonu.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použltl


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Vaše škola by měla zvážit všechny zásady spojené s tématem eSafety (jako je ochrana dětí, zabezpečení, vhodné
chování). Při sestavování školních zásad mějte na paměti, že činnosti v online světě mohou mít dopad na všechny
aktivity žáků a zaměstnanců. Na problematiku eSafety myslete například i při řešení ochrany dětí a při tvorbě
pravidel zaměřených proti šikaně, a ujistěte se, že různé školní zásady spolu souvisejí a jsou ve vzájemném
souladu.


Vyfizovénf lncldentů


- Je zapotřebí mít jasná pravidla týkající se materiálů, které mohou být potenciálně nezákonné a zohlednit v nich
možný trestní postih. Ve škole by měla být určena osoba z vedení školy, která bude obecně zodpovídat za tyto
záležitosti. Vše musí být jasně vysvětleno všem zaměstnancům a žákům ve školním řádu a v Zásadách přijatelného
užití. Nezapomeňte ohlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní horké lince ze sítě INHOPE (
www .inhope.org).


- Je důležité, aby to bylo jasně stanoveno ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Co je považováno za
potenciálně nezákonné se může lišit u různých lidí, proto je důležité jednat o tom se zaměstnanci a určit školní
standardy. Všichni zaměstnanci a žáci školy je musí znát a respektovat.


Praxe/chovénf zaměstnanců


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci, včetně nově přijatých, znali zásady online chování. To by mělo být předmětem
pravidelných besed při schůzích zaměstnanců a součástí školního řádu a Zásad přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- Ve vaší škole je průběžněsledován přehled uživatelskýchúčtů. Toto je důležité pro snížení rizika zneužití.


Praxe/chovénf žáků







- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali
standardy, které je zapotřebí zavést.


- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší
možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Zrevidujte tu část školních zásad, která se týká fotografií, na kterých jsou žáci, rodiče a zaměstnanci zobrazeni,
nebo které sami pořizují. Zásady by se měly v ideálním případě zaměřit spíše na chování, než na specifické
technologie. Vycházet můžete z přehledu Pořizování a zveřejňování fotografií ve škole (
www. es a fetyl a be I. e u/g ro u p/te ach e r/p h otos-vid e os).


- Doporučujeme, abyste určili osobu se zkušeností práce na internetu, která bude pravidelně kontrolovat vaši online
reputaci. Monitorování tohoto důležitého aspektu pouze na základě případných požadavků není dostatečné. Mějte
na paměti, že to je obraz, který rodiče získávají, když vyhledávají vaší školu na internetu.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je důležité, aby škola
pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Bez toho bude škola zranitelná. Podívejte se na informační list
Školní řád at www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy.
Přestože by na škole měla být vždy osoba odpovědná za eSafety - jako je to u vás, každý ve škole je
spoluzodpovědný za bezpečnost všech citlivých dat používaných v každodenní práci. I když zaměstnanci nejsou
přímo zapojeni do procesu manipulace s daty, měli by být seznámeni s riziky, hrozbami a způsoby jejich
minimalizace. Použijte informační list Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use
policy) a zajistěte, že každý jedná tak, aby vaši žáci byli zodpovědnými a informovanými uživateli ICT.


- Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Zaveďte také pravidelná roční hlášení
počtu a typů incidentůsouvisejících s eSafety vedení školy k možné revizi školního řádu. Podívejtese na informační
list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


- Je zapotřebí začlenit eSafety do kurikula bez ohledu na to, zda je to ve vaší zemi povinné. Existuje několik velmi
dobrých metodik k volnému použití. Podrobnější informace najdete v informačním listu Začlenění eSafety do
kurikula na www .esafetylabel.eu/g roup/teacher/esafety-in-cu rriculu m.


- Ve vaší škole jsou starší žáci vzděláváni o odpovědnosti a důsledcích užívání sociálních médií. V současné době
stále mladší děti používají sociální sítě. Zvažte proto rozšíření lekcí na tato témata i pro mladší ročníky.


eSafety mimo školu


- Nabídněte žákům podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo
školu a zaznamenávejteje, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste provést jednoduchý průzkum, abyste zjistili, co žáci dělají, když jsou online. Pomůže vám to přizpůsobit
vzdělávání v oblasti eSafety. Poskytněte svůj dotazník a výsledky výzkumu komunitě eSafety Label prostřednictvím
svého profilu Moje škola (bez toho, abyste zveřejňovali jakékoliv osobní informace); ostatní školy tak mohou využít
výsledky vaší práce a porovnat vaše výsledky se svými.







Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být do určité míry odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci, družinářky, apod. mají
vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu.
Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.


- Mladí lidé jsou více otevření radám svých vrstevníků. Zvažte nabídku volitelných předmětů a/nebo soutěže na téma
eSafety a podobné aktivity, které u žáků podpoří získávání znalostí, které mohou později šířit mezi svými vrstevníky.


Staff training


- Všechny zaměstnance je zapotřebí pravidelně informovat o nových trendech v oblasti eSafety. Proveďte analýzu
jejich potřeb, abyste zjistili, co různí zaměstnanci očekávají od školení a prohlédněte si nabídku výcvikových kurzů
na portálu eSafety Label www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-training-courses.


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,
že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,
výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.







eSafety Label - Akční plán pro: ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600
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Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


- Vaše školní síť je chráněna firewallem. Zajistěte, aby bylo nasazení firewallu pravidelně kontrolováno a
aktualizováno podle potřeb.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Pro různé potřeby byste ve škole měli používat různé wifi sítě: zabezpečenou síť pro zaměstnance a další síť pro
návštěvníky.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky v počítačové síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití,
aby všichni uživatelé věděli kterou síť mají používat a proč. Vaše Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný
návod, jaké aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


- Měli byste na schůzi se všemi učiteli projednat, jak by škola mohla využívat sociální média a digitální přístroje jako
pomůcky ve výuce. Podívejte se na výsledky a zprávu projektu SMILE (Social Media in Learning and Education -
Sociální média ve výuce a vzdělávání, http://www.eun.org/teaching/smile) pro více informací o využití sociálních
médií ve výuce.


Ochrana dat


- Nový uživatel dostane standardní heslo a je požádán, aby si vytvořil nové po prvním přihlášenído systému. Hesloje
nástroj pro vstup do počítačovéhosystému školy a musí respektovat základní pravidla bezpečnosti. Další informaci
najdete na listu Bezpečná hesla na www.esafetylabel.eu/group/teacher/safe-passwords.
Začleňte tyto zásady do svého Pravidel přípustného použití, nepřidělujte novým uživatelům obecná hesla pro "první
vstup".


- Je dobré, že vaše škola vytváří materiály, které se vztahují k důležitosti ochrany elektronických zařízení a zvláště
přenosných. Prosíme, nezapomeňte toto sdílet s ostatními v sekci Zdroje na stránce Moje škola. Také zajistěte, že
tyto materiály jsou pravidelně aktualizovány a sledují trendy pro nejnovější technologie.







Licencování software


- Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s procesem pořizování nového software a také aby licence
odpovídaly počtu uživatelů . Článek na Wikipedii End-user license agreement poskytuje užitečné informace k
pochopení pojmů, podmínek a porovnání softwarových smluv.


- Dobrým příkladem bývá, pokudje každý pracovník poučen o instalovanémsoftwaru včetnějeho licencí.


Řízení IT


- Existuje mechanismus ve vaší škole, který dovoluje každému pracovníkovi učinit požadavek na pořízení nového
hardwaru/softwaru v dohledné době. Je skvělé, že učitelé mohou tímto způsobem těžit z nových technologií, které
korespondují s politikami a strategiemi školy.


- Je dobré, že pracovnící s otázkami ohledně používání softwaru mohou kontaktovat školní helpdesk. Zvažte, zda je
vhodné poskytnout školení a manuály k novému softwaru instalovanému na školních počítačích. Je důležité zajistit,
že školní komunita bude mít užitek z nových technologií (hardware/software), ale že jsou rovněž poučeni, jak tyto
nové nástroje bezpečně používat.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Je dobré, že se eSafety stalo součástí školního řádu. Odkazují se na něj patřičně zaměstnanci ve své výuce?
Podívejte se na osvědčené příklady z praxe a sdílejte je se svými žáky a kolegy. Vytvořte stručnou praktickou
ukázku s použitím osvědčených zkušeností a vystavte je na svůj profil na portálu eSafety Label na Moje škola pro
inspirací jiným školám.


- Pravidelně revidujte zásady užívání mobilních telefonů, aby odpovídaly svému účelu a byly uplatňovány v celé
škole. Informační list Používání mobilních telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones)a
Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy)vám poskytnou užitečné informace.


Vyfizování incidentů


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci, včetně nově přijatých, znali směrnice jak postupovat v případě odhalení
nevhodného nebo nezákonného obsahu na školních počítačích. Zajistěte, aby směrnice byly přísně dodržovány.
Měl by na to dohlížet člen vedení školy.


- Online záležitosti, které se odehrávají mimo školu, budou nevyhnutelně mít vliv na život ve škole. Zvažte, zda
pravidla jak tyto situace řešit nezahrnout do školního řádu a do Zásad přijatelného užití. Nezapomeňte
zaznamenávat - se zachováním anonymity - podobné incidenty ve formuláři Formulář pro záznam případů (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling),což umožní školám vzájemně sdílet své strategie a poučit se.


Praxe/chování zaměstnanců


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci pochopili školní pravidla týkající se používání mobilních telefonů ve třídě; ta by
měla být jasně zakotvena ve školním řádu. Sledujte efektivitu pravidel a zajistěte, aby byla dodržována. Můžete také
zaměstnancům doporučit k přečtení informační list Používání mobilních telefonů ve škole (
www. es afetyla be I. e u/g ro u p/te ach e r/mob i le-p hon es).


- Nové technologie např. smartphony a jiná mobilní zařízení přinášejí novou řadu rizik. Ujistěte se, že učitelé jsou
proškoleni v této oblasti. Tímto mohou zamezit nástrahám při užívání těchto zařízení a předat zároveň žákům další
znalosti.


Praxe/chování žáků


- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula







a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali
standardy, které je zapotřebí zavést.


- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší
možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Mít oficiální profil školy na sociálních sítích může být užitečné pro rodiče, žáky, širší veřejnost, pokud na něm
zveřejňujete vaše aktivity a události. Je ale důležité, aby byl někdo ve škole pověřený kontrolou zveřejňovaných
příspěvků. Na informačním listu Škola na sociálních sítích (www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks)
najdete další informace.


- Vaše škola je prezentována online, ale žáci se nemohou podílet na její formě a obsahu. Prozkoumejte,zda existuje
způsob, jak zapojit žáky např. v rámci "digitální rady". To je výborná příležitost naučit se více o mediální gramotnosti
a o podobných tématech. Toto rovněž může pomoci při ustanovení sítě peer programů. Více naleznete na Školy na
sociálních sítích v informačních listech eSafety Label.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Zajistěte, aby člen vedení školy odpovědný za eSafety měl možnost účastnit se pravidelného školení a také
zabezpečit, aby jeho kolegové byli informováni o záležitostech eSafety. Zapojte vedení do procesu pravidelné
aktualizace školního řádu. Přečtěte si informační list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


-Technologie se rychle vyvíjí. Zvažte pravidelnou účast zaměstnance zodpovědného za ICT na kurzech a/nebo
konferencích,aby věděl o novinkách a také o rizicích. Podívejtese na Better Internet for Kids portal a seznamte se s
aktuálními trendy z online světa.


eSafety v kurikulu


- Je skvělé, že se na Vaší škole se žáky všech stupňů hovoří o důsledcích online aktivit. Podmínky užití služeb je
třeba si přečíst, aby uživatel zcela porozumělsmluvním podmínkám.Tématem může být i problematikaochrany dat.
Dalším důležitým tématemje porušování autorských práv. Prosím sdílejte použité materiály prostřednictvímnástroje
pro vkládání podkladů, kterýje dostupný na My school area.


- Sexting je problém, který se týká mnoha mladých lidí. Důležité je sdílet informace o možných důsledcích a rizicích,
stejně jako diskuse na toto téma. Sexting by měl být součástí širšího a vyváženého vzdělávacího rámce
zaměřeného na eSafety.


eSafety mimo školu


- Zkuste zapojit žáky do trénování vrstevníků (peer mentoring) a nabídněte jim víc možností sdílet jejich nápady a
znalosti. Navštivte také sekci zdrojů na portálu eSafety Label, kde naleznete další nápady.


- Využijte Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) jako příležitost, jak oslovit celou školní komunitu v
otázkách online bezpečnosti. Informace a zdroje dostupné na www.saferinternetday.org nabízejí ideální možnosti
aktivit k zapojení vrstevníků.


Zdroje podpory


- Je dobré, že na požádání poskytujete podporu rodičům v oblasti eSafety. Zaveďte poskytování pravidelných
informací pro všechny rodiče na webu školy nebo ve školním zpravodaji. Je možné zorganizovat informační večer
pro rodiče. Podívejte se na informační list Informace pro rodiče na www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-for
parents, kde najdete zdroje, které mohou být poskytnuty rodičům a inspiraci pro pořádání informačních schůzí.


- Je skvělé, že máte pracovníka, který má dostatek informací o tématech eSafety a který spolupracuje s výchovným
poradcem.







Staff training


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.


- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,
že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,
výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Ve škole máte několik různých úrovní filtrování, což je výborný postup. Dobré školní zásady je třeba pravidelně
aktualizovat - je to tak ve Vašem případě? Jak často dochází k blokování požadovaných stránek? Pravidelně
vyhodnocujte, jestli je filtrování nastaveno účelně a do rozhodovacího procesu zapojte všechny, koho se
problematika týká.
Kromě toho mějte na paměti, že vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro
bezpečné a zodpovědné užívání online technologií. Proto podporujtesetkávání všech učitelů a diskutujte společně o
tom, jak se žáky mluvit o bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde
najdete podněty k diskusi, která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a
skupinových her.


- Je dobře, že se Vaše ICT zařízení pravidelně kontrolují, aktualizují a v případě, že už je nikdo nepoužívá, také
vyřazují.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


- Je dobré, že ve vaší škole je snadný přístup k počítačové učebně. Zvažte možnost integrace dalších digitálních
zařízení do výuky. Jejich používání obohacuje vědomosti žáků při práci s novými médii. Zajistěte, že bezpečnostní
témata jsou diskutovány.


Ochrana dat


- Máte dobré zásady šifrování a bezpečného uchovávání dat žáků. Zajistěte, aby všichni noví zaměstnanci znali
odpovídající postupy při manipulaci s daty a jmenujte osobu. která bude ve škole ochranu osobních dat kontrolovat.
Přidejte k profilu vaší školy zásady ochrany citlivých dat prostřednictvím šifrovacího systému, aby se ostatní školy
mohly poučit z vašich zkušeností.


- Vaše škola má povinnost postupovat podle zákonných předpisů, jak skladovat, archivovat a disponovat s osobními
údaji bezpečně. Zajistěte, že řízení ochrany záznárnů a dat je vhodně nastaveno. Pro více informací si prohlédněte
kontrolní listy Právní aspekty ochrany dat.







Licencování software


- Dobrým příkladem bývá, pokudje každý pracovník poučen o instalovanémsoftwaru včetnějeho licencí.


- Prověřte rozpočet pro softwarové potřeby. Také se můžete např. podívat po alternativách. Claudové služby nebo
open source.


Řízení IT


- V naší škole je pouze ředitel anebo k tomu určený pracovník poveřen k pořizování nového softwaru. Zvažte
vytvoření takového mechanismu, který bude lehce dostupný pro učitele, kde mohou žádat o nový software. Je to
nebyrokratické a moderní. Toto dovoluje učitelům vytvářet více zajímavé hodiny bez pokušení vytvářet pirátské
kopie se kterýmí souvisí řada rizik vzhledem k autorskému zákonu.


- Je dobré, že provádíte školení popř. sdílíte manuály vztahující se k nově pořízenému softwaru na školních
počítačích. Toto zajistí, že školní komunita má prospěch z nových nástrojů, ale také jsou poučeni, jak je používat
bezpečně.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Ve vaší škole jsou zásady pro ICT pravidelně diskutovány. To je dobrý příklad, jak mohou být žáci a personál
poučeni. Musí žáci a pracovníci podepsat odpovídající dokumenty k potvrzení jejich informovanosti?


Vyfizování incidentů


- Online záležitosti, které se odehrávají mimo školu, budou nevyhnutelně mít vliv na život ve škole. Zvažte, zda
pravidla jak tyto situace řešit nezahrnout do školního řádu a do Zásad přijatelného užití. Nezapomeňte
zaznamenávat - se zachováním anonymity - podobné incidenty ve formuláři Formulář pro záznam případů (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling),což umožní školám vzájemně sdílet své strategie a poučit se.


- Je důležité, aby byly vytvořeny celoškolní zásady pro řešení situací, kdy se žáci vědomě nebo dokonce
nedopatřením dostanou online do styku s nezákonným nebo urážlivým obsahem, protože normy a praxe se může
učitel od učitele významně lišit. Návod k tomuto tématu je dostupný na teachtoday.de/en stránce (
tinyurl.com/9j86v84). Pokud se ve škole takové případy objeví, anonymně vyplňte eSafety Label formulář řešení
událostí (www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling),aby se ostatní školy mohly poučit z Vaší zkušenosti.


Praxe/chování zaměstnanců


- Ve vaší škole je průběžněsledován přehled uživatelskýchúčtů. Toto je důležité pro snížení rizika zneužití.


- Je dobré, že školní zásady zahrnují informaci o rizicích potenciálně nezabezpečených zařízení, jako jsou chytré
telefony, a že se na tuto problematiku odkazuje. Zvažte sdílení svých zásad prostřednictvím nástroje pro vkládání
podkladů, který je přístupný také prostřednictvím My school area.


Praxe/chování žáků


- V Zásadách přijatelného užití jste definovali směrnice pro elektronickou komunikaci, což může být užitečný příklad
osvědčené praxe pro ostatní školy. Můžete vytvořit návod ke směrnicím elektronické komunikace pro žáky a
zveřejnit ho na profilu vaší školy na Moje škola, aby se ostatní mohli poučit z vašich zkušeností.


- Je dobré, že žáci mají možnost uzpůsobovatškolní aktivity běhemdiskuse o eSafety, které jsou v rámci i nad rámec
kurikula a reflektují každodenní život. Tímto způsobem mohou být více vtaženi do tématu a učitel rovněž může
rozeznat více z jejich každodenního života.







Online prezentace školy


- Podívejte se na informační list Fotografování a publikování fotek a videí ve škole (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/photos-videos), přesvědčte se, zda jsou ve vašem školním řádu pokryty
všechny oblasti a poté zveřejněte příslušnou část školního řádu na vašem profilu Moje škola, aby se ostatní mohli
inspirovat.


- Vaše škola je prezentována online, ale žáci se nemohou podílet na její formě a obsahu. Prozkoumejte,zda existuje
způsob, jak zapojit žáky např. v rámci "digitální rady". To je výborná příležitost naučit se více o mediální gramotnosti
a o podobných tématech. Toto rovněž může pomoci při ustanovení sítě peer programů. Více naleznete na Školy na
sociálních sítích v informačních listech eSafety Label.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Je dobře, že máte zaměstnance, který odpovídá za eSafety. Zvažte, zda by nepomohlo mít výbor eSafety, který by
sdružil všechny skupiny uživatelů.Zajistěte, aby tato osoba byla zapojena do přípravy a pravidelných revizí školního
řádu. Měl by být nejen informován, ale kdykoliv dojde k incidentu by také měl vyplňovat formulář Formulář pro
záznam případů, jenž je k dispozici na adrese www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling.


- Technologie se rychle vyvíjí. Je dobrou praxí, když se zaměstnanec zodpovědný za ICT pravidelně účastní kurzů
a/nebo konferencí, aby věděl o novinkách a také rizicích. Podívejte se na Better Internet for Kids portal a seznamte
se s aktuálními trendy z online světa.


eSafety v kurikulu


- Všichni žáci potřebují získat vzdělání v oblasti eSafety. Přestože žáci nemusí používat online technologie ve škole,
pravděpodobněje používají doma a proto by měli vědět, jak s nimi zacházet.


- Je dobré, že ve vaší škole je kyberšikanav rámci kurikuladiskutovánajiž s mladšímižáky.


eSafety mimo školu


- Je dobré, že poskytujetežákům podporu v oblasti eSafety i mimo vyučování, pokud o ni požádají. Nabídněte žákům
podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo školu a
zaznamenávejte je, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Využijte Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) jako příležitost, jak oslovit celou školní komunitu v
otázkách online bezpečnosti. Informace a zdroje dostupné na www.saferinternetday.org nabízejí ideální možnosti
aktivit k zapojení vrstevníků.


Zdroje podpory


- Mladí lidé jsou více otevření radám svých vrstevníků. Zvažte nabídku volitelných předmětů a/nebo soutěže na téma
eSafety a podobné aktivity, které u žáků podpoří získávání znalostí, které mohou později šířit mezi svými vrstevníky.


- Je skvělé, že máte pracovníka, který má dostatek informací o tématech eSafety a který spolupracuje s výchovným
poradcem.


Staff training


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.







- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět


také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto


změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,


že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,


výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Filtry ve školním systému do určité míry zabrání přístupu žáků k nezákonnému a nechtěnému obsahu, zároveň je
ale potřeba uvědomit si, že přístup k internetu přes 3G a 4G sítě je stále rozšířenější. Nastavení filtrů může zároveň
poskytnout příležitost k plodné diskusi o tom, co je a co není normální. Pokud se škola pro filtrování obsahu
rozhodne, je potřeba jasně definovat a důsledně uplatňovat Podmínky užití sítě. Podívejte se na Podmínky užití!
Acceptable Use Palicy (AUP) na portálu eSafety Label (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy)a
ujistěte se, že jste do svých Podmínek užití zahrnuli všechny důležité aspekty.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


- Vaše školní síť je chráněna firewallem. Zajistěte, aby bylo nasazení firewallu pravidelně kontrolováno a
aktualizováno podle potřeb.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


- Měli byste na schůzi se všemi učiteli projednat, jak by škola mohla využívat sociální média a digitální přístroje jako
pomůcky ve výuce. Podívejte se na výsledky a zprávu projektu SMILE (Social Media in Learning and Education -
Sociální média ve výuce a vzdělávání, http://www.eun.org/teaching/smile) pro více informací o využití sociálních
médií ve výuce.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Nový uživatel dostane standardní heslo a je požádán, aby si vytvořil nové po prvním přihlášenído systému. Hesloje
nástroj pro vstup do počítačovéhosystému školy a musí respektovat základní pravidla bezpečnosti. Další informaci
najdete na listu Bezpečná hesla na www.esafetylabel.eu/group/teacher/safe-passwords.







Začleňte tyto zásady do svého Pravidel přípustného použití, nepřidělujte novým uživatelům obecná hesla pro "první
vstup".


Licencování software


- Potřebujete mít jistotu, že veškerý software užívaný školou je legální a kopie licencí jsou uchovány na jednom místě.
Také je třeba zkonzultovat se správcem sítě, zda software neohrožuje bezpečnost IT systému. Vaše škola musí
formulovat jasné zásady nákupu software; osvědčuje se tento proces co nejvíce centralizovat.


- Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s procesem pořizování nového software a také aby licence
odpovídaly počtu uživatelů . Článek na Wikipedii End-user license agreement poskytuje užitečné informace k
pochopení pojmů, podmínek a porovnání softwarových smluv.


Řízení IT


- V naší škole je pouze ředitel anebo k tomu určený pracovník poveřen k pořizování nového softwaru. Zvažte
vytvoření takového mechanismu, který bude lehce dostupný pro učitele, kde mohou žádat o nový software. Je to
nebyrokratické a moderní. Toto dovoluje učitelům vytvářet více zajímavé hodiny bez pokušení vytvářet pirátské
kopie se kterýmí souvisí řada rizik vzhledem k autorskému zákonu.


- Je dobré, že provádíte školení popř. sdílíte manuály vztahující se k nově pořízenému softwaru na školních
počítačích. Toto zajistí, že školní komunita má prospěch z nových nástrojů, ale také jsou poučeni, jak je používat
bezpečně.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použltl


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Je dobré, že se eSafety stalo součástí školního řádu. Odkazují se na něj patřičně zaměstnanci ve své výuce?
Podívejte se na osvědčené příklady z praxe a sdílejte je se svými žáky a kolegy. Vytvořte stručnou praktickou
ukázku s použitím osvědčených zkušeností a vystavte je na svůj profil na portálu eSafety Label na Moje škola pro
inspirací jiným školám.


Vyfizovénf lncldentů


- Vědí všichni zaměstnancijak zacházet s materiálem,který může být potenciálně nezákonný?Máte určenou osobu z
vedení školy, která nese odpovědnost za tyto případy? Musí to být jasně vysvětleno všem zaměstnancům a žákům
ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Nezapomeňteohlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní
horké lince ze sítě INHOPE (www.inhope.org).


- Je důležité, aby to bylo jasně stanoveno ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Co je považováno za
potenciálně nezákonné se může lišit u různých lidí, proto je důležité jednat o tom se zaměstnanci a určit školní
standardy. Všichni zaměstnanci a žáci školy je musí znát a respektovat.


Praxe/chovénf zaměstnanců


- Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou přijatelné. To musí být
jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- S používáním mobilů ve třídách jsou spojena jistá nebezpečí. Zvažte k jakým účelům zaměstnanci potřebují
používat své přístroje. Pokud je to vhodné, poskytněte školní přístroje. Doporučte zaměstnancům přečíst si
informační list Používání mobilních telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones) a
zajistěte, aby směrnice pro zaměstnance byly jasně zakotveny ve školním řádu.







Praxe/chování žáků


- V Zásadách přijatelného užití jste definovali směrnice pro elektronickou komunikaci, což může být užitečný příklad
osvědčené praxe pro ostatní školy. Můžete vytvořit návod ke směrnicím elektronické komunikace pro žáky a
zveřejnit ho na profilu vaší školy na Moje škola, aby se ostatní mohli poučit z vašich zkušeností.


- Je dobré, že žáci mají možnost uzpůsobovatškolní aktivity běhemdiskuse o eSafety, které jsou v rámci i nad rámec
kurikula a reflektují každodenní život. Tímto způsobem mohou být více vtaženi do tématu a učitel rovněž může
rozeznat více z jejich každodenního života.


Online prezentace školy


- Zrevidujte tu část školních zásad, která se týká fotografií, na kterých jsou žáci, rodiče a zaměstnanci zobrazeni,
nebo které sami pořizují. Zásady by se měly v ideálním případě zaměřit spíše na chování, než na specifické
technologie. Vycházet můžete z přehledu Pořizování a zveřejňování fotografií ve škole (
www. es a fetyl a be I. e u/g ro u p/te ach e r/p h otos-vid e os).


- Pravidelně kontrolujte obsah profilu školy na sociálních sítích, abyste se ujistili, že tam nejsou nevhodné komentáře.
Nastavte proces aktualizací profilu/webové stránky - viz informační list Škola na sociálních sítích (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks), kde najdete další informace a zásady osvědčené praxe.
Snažte se získat názory návštěvníků online prezentace na užitek zveřejňovaných informací.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Zajistěte, aby člen vedení školy odpovědný za eSafety měl možnost účastnit se pravidelného školení a také
zabezpečit, aby jeho kolegové byli informováni o záležitostech eSafety. Zapojte vedení do procesu pravidelné
aktualizace školního řádu. Přečtěte si informační list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


- Je dobře, že máte zaměstnance, který odpovídá za eSafety. Zvažte, zda by nepomohlo mít výbor eSafety, který by
sdružil všechny skupiny uživatelů.Zajistěte, aby tato osoba byla zapojena do přípravy a pravidelných revizí školního
řádu. Měl by být nejen informován, ale kdykoliv dojde k incidentu by také měl vyplňovat formulář Formulář pro
záznam případů, jenž je k dispozici na adrese www.esafetylabel.eu/group/teacher/incident-handling.


eSafety v kurikulu


- Je dobré, že eSafety je u vás považováno za součást kurikula. Zajistěte, aby se všichni zaměstnanci podíleli na
vzdělávání v oblasti eSafety, nejen v hodinách ICT, ale všude, kde je to vhodné. Užitečné informace můžete nalézt v
informačním listu Začlenění eSafety do kurikula na www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-in-curriculum.


- Všichni žáci potřebují získat vzdělání v oblasti eSafety. Přestože žáci nemusí používat online technologie ve škole,
pravděpodobněje používají doma a proto by měli vědět, jak s nimi zacházet.


eSafety mimo školu


- Je dobré, že poskytujetežákům podporu v oblasti eSafety i mimo vyučování, pokud o ni požádají. Nabídněte žákům
podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo školu a
zaznamenávejte je, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste dále rozvinout zapojení žáků do trénování vrstevníků (peer mentoring) a nabídněte jim víc možností sdílet
jejich nápady a znalosti. Navštivte také sekci zdrojů na portálu eSafety Label, kde naleznete další nápady.


Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být do určité míry odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci, družinářky, apod. mají







vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu.
Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.


- Je dobré, že na požádání poskytujete podporu rodičům v oblasti eSafety. Zaveďte poskytování pravidelných
informací pro všechny rodiče na webu školy nebo ve školním zpravodaji. Je možné zorganizovat informační večer
pro rodiče. Podívejte se na informační list Informacepro rodiče na www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-for
parents, kde najdete zdroje, které mohou být poskytnuty rodičům a inspiraci pro pořádání informačních schůzí.


Staff training


- Všechny zaměstnance je zapotřebí pravidelně informovat o nových trendech v oblasti eSafety. Proveďte analýzu
jejich potřeb, abyste zjistili, co různí zaměstnanci očekávají od školení a prohlédněte si nabídku výcvikových kurzů
na portálu eSafety Label www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-training-courses.


-Ve Vaší škole je podporováno sdílení znalostí mezi zaměstnanci. To je výhodné pro celou školu. Své
PowerPointové prezentace, dokumenty a podobné formy sdílení znalostí v oblasti eSafety sdílejte prostřednictvím
nástroje pro vkládání podkladů, který je dostupný na My school area.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,
že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,
výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Vaše školní síť je chráněna firewallem. Zajistěte, aby bylo nasazení firewallu pravidelně kontrolováno a
aktualizováno podle potřeb.


- Je potřeba, aby se Vaše ICT zařízení pravidelně kontrolovala, aktualizovala, a v případě, že je nikdo nepoužívá,
také vyřazovala. Bez instalace nejnovějších verzí programů a záplat mohou být Vaše zařízení zranitelná a stát se
terčem útoku. Zajistěte, aby toto bylo součástí popisu práce ICT koordinátora.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Všichni zaměstnanci a žáci mohou ve škole používat USB paměti. Je to osvědčená praxe a vaše Pravidla
přijatelného použití by měla stanovit, jak mají být všechna média kontrolována před jejich připojením ke školní síti.
Na informačním listu Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices
můžete zkontrolovat, zda jste zohlednili veškerá bezpečnostní hlediska.


- Je skvělé, že ve vaší škole jsou přenosné počítače/tablety lehce dostupné během výuky. Jejich používání
představuje dobrý způsob pro práci žáků s novými médii. Zajistěte, že bezpečnostní témata jsou diskutovány.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Je dobré, že vaše škola vytváří materiály, které se vztahují k důležitosti ochrany elektronických zařízení a zvláště
přenosných. Zajistěte, že pracovníci jsou v tomto tématu proškoleni a získané znalosti využívají. Tento materiál by
měl být distribuován novým pracovníkůmpři nástupu do práce. Prosíme, nezapomeňtetoto sdílet s ostatními v sekci
Zdroje na stránce Moje škola. Také zajistěte, že tyto materiály jsou pravidelně aktualizovány a sledují trendy pro
nejnovější technologie.


Licencování software


- Dobrým příkladem bývá, pokudje každý pracovník poučen o instalovanémsoftwaru včetnějeho licencí.


- Prověřte rozpočet pro softwarové potřeby. Také se můžete např. podívat po alternativách. Claudové služby nebo
open source.







Řízení IT


- Existuje mechanismus ve vaší škole, který dovoluje každému pracovníkovi učinit požadavek na pořízení nového
hardwaru/softwaru v dohledné době. Je skvělé, že učitelé mohou tímto způsobem těžit z nových technologií, které
korespondují s politikami a strategiemi školy.


- Je dobré, že pracovnící s otázkami ohledně používání softwaru mohou kontaktovat školní helpdesk. Zvažte, zda je
vhodné poskytnout školení a manuály k novému softwaru instalovanému na školních počítačích. Je důležité zajistit,
že školní komunita bude mít užitek z nových technologií (hardware/software), ale že jsou rovněž poučeni, jak tyto
nové nástroje bezpečně používat.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Je dobrý příkladem,že kdykoliv v případě změn, jsou tyto změny zaneseny i do školních zásad. Mějte na paměti, že
změny mimo školu mohou zasáhnout i pravidla ve škole (např. změny v legislativě či změny v technologiích).
Revidujte prosím zásady alespoň jednou za rok.


Vyfizování incidentů


- Je dobře, že centrálně uchováváte záznamy všech incidentů ve vaší škole a že přispíváte k vytvoření celoevropské
databáze úspěšného řešení incidentů ve školách. Ujistěte se, že žáci podepsali směrnice proti šikaně ve vašich
Zásadách přijatelného užití.


- Prosíme, sdílejte materiály, které se týkají těchto témat, a to předevšímtýkající se žáků a rodičů v sekci Moje škola
na portálu eSafety Label.


Praxe/chování zaměstnanců


- Ve vaší škole je průběžněsledován přehled uživatelskýchúčtů. Toto je důležité pro snížení rizika zneužití.


- Je dobré, že školní zásady zahrnují informaci o rizicích potenciálně nezabezpečených zařízení, jako jsou chytré
telefony, a že se na tuto problematiku odkazuje. Zvažte sdílení svých zásad prostřednictvím nástroje pro vkládání
podkladů, který je přístupný také prostřednictvím My school area.


Praxe/chování žáků


- V Zásadách přijatelného užití jste definovali směrnice pro elektronickou komunikaci, což může být užitečný příklad
osvědčené praxe pro ostatní školy. Můžete vytvořit návod ke směrnicím elektronické komunikace pro žáky a
zveřejnit ho na profilu vaší školy na Moje škola, aby se ostatní mohli poučit z vašich zkušeností.


- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší
možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Doporučujeme určit zaměstnance se zkušenostmi práce s webem, aby pravidelně kontroloval pověst školy na
internetu pomocí vyhledávačů. Mějte na paměti, že to je obraz, který rodiče získávají, když vyhledávají vaší školu na
internetu.


- Je dobré, že žáci mohou dávat zpětnou vazbu ke školní online prezentaci.Zamyslete se nad tvorbou oddílu, který je
zcela spravován žáky.. To je výborná příležitost naučit se více o mediální gramotnosti a o podobných tématech.
Toto rovněž může pomoci při ustanovení sítě peer programů. Více naleznete na Školy na sociálních sítích v
informačních listech eSafety Label.







Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Zajistěte, aby člen vedení školy odpovědný za eSafety měl možnost účastnit se pravidelného školení a také
zabezpečit, aby jeho kolegové byli informováni o záležitostech eSafety. Zapojte vedení do procesu pravidelné
aktualizace školního řádu. Přečtěte si informační list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


-Technologie se rychle vyvíjí. Zvažte pravidelnou účast zaměstnance zodpovědného za ICT na kurzech a/nebo
konferencích,aby věděl o novinkách a také o rizicích. Podívejtese na Better Internet for Kids portal a seznamte se s
aktuálními trendy z online světa.


eSafety v kurikulu


- Je dobré, že všichni žáci všech věkových kategorií jsou ve škole poučeni v oblasti eSafety. Je důležité nadále
pravidelně vyhodnocovat, zda kurikulum odpovídá stále se měnícím potřebám. Pokud z tohoto hlediska revidujete
kurikulum, bylo by užitečné podělit se svými zkušenostmi na profilu vaší školy Moje škola, aby se ostatní školy
mohly poučit.


- Ve vaší škole jsou starší žáci vzděláváni o odpovědnosti a důsledcích užívání sociálních médií. V současné době
stále mladší děti používají sociální sítě. Zvažte proto rozšíření lekcí na tato témata i pro mladší ročníky.


eSafety mimo školu


- Získávejte zpětnou vazbu od žáků, abyste poznali, jaká forma dodatečné podpory ve věcech eSafety jim může
prospět mimo vyučovací dobu. Mohou být zapojeni do podpory svých vrstevníků? Navštivtesekci na portálu eSafety
Label, kde jsou zdroje, které vám mohou pomoci; přečtěte si informační sešit Používání online technologie žáky
mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Sdílejte informace o návycích vašich žáků v online prostředí s ostatními školami v komunitě eSafety Label. Můžete
například zveřejnit výsledky vašeho posledního výzkumu na téma internetových zvyků žáků na svém profilu Moje
škola.


Zdroje podpory


- Je skvělé, že žáci ve Vaší škole jsou aktivně povzbuzováni k tomu, aby se stali eSafety mentory. Mohlo by být
užitečné sdílet Váš postup a posílit tak tuto síť prostřednictvím dalších učitelů z fóra na webu eSafety Label nebo
prostřednictvím Vašeho školního profilu, aby mohli tento postup ostatní napodobit.


- Je skvělé, že máte pracovníka, který má dostatek informací o tématech eSafety a který spolupracuje s výchovným
poradcem.


Staff training


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.


- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,







že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,


výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Ve škole máte několik různých úrovní filtrování, což je výborný postup. Dobré školní zásady je třeba pravidelně
aktualizovat - je to tak ve Vašem případě? Jak často dochází k blokování požadovaných stránek? Pravidelně
vyhodnocujte, jestli je filtrování nastaveno účelně a do rozhodovacího procesu zapojte všechny, koho se
problematika týká.
Kromě toho mějte na paměti, že vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro
bezpečné a zodpovědné užívání online technologií. Proto podporujtesetkávání všech učitelů a diskutujte společně o
tom, jak se žáky mluvit o bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde
najdete podněty k diskusi, která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a
skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Všichni zaměstnanci a žáci mohou ve škole používat USB paměti. Je to osvědčená praxe a vaše Pravidla
přijatelného použití by měla stanovit, jak mají být všechna média kontrolována před jejich připojením ke školní síti.
Na informačním listu Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices
můžete zkontrolovat, zda jste zohlednili veškerá bezpečnostní hlediska.


- Zhodnoťte, nakolik je účelné zakazovat mobilní zařízení, a zda nebude vhodné povolit používání digitálních přístrojů
ve vaší škole pro některé výukové aktivity. Měli byste přidat do svých Zásad přijatelného užití kapitolu, jak mohou
nebo kdy nemohou být digitální přístroje využity při hodinách. Podívejte se na informační list Používání mobilních
telefonů ve škole (www.esafetylabel.eu/group/teacher/mobile-phones).


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Nový uživatel dostane standardní heslo a je požádán, aby si vytvořil nové po prvním přihlášenído systému. Hesloje
nástroj pro vstup do počítačovéhosystému školy a musí respektovat základní pravidla bezpečnosti. Další informaci
najdete na listu Bezpečná hesla na www.esafetylabel.eu/group/teacher/safe-passwords.
Začleňte tyto zásady do svého Pravidel přípustného použití, nepřidělujte novým uživatelům obecná hesla pro "první
vstup".


Licencování software







- Potřebujete mít jistotu, že veškerý software užívaný školou je legální a kopie licencí jsou uchovány na jednom místě.
Také je třeba zkonzultovat se správcem sítě, zda software neohrožuje bezpečnost IT systému. Vaše škola musí
formulovat jasné zásady nákupu software; osvědčuje se tento proces co nejvíce centralizovat.


- Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s procesem pořizování nového software a také aby licence
odpovídaly počtu uživatelů . Článek na Wikipedii End-user license agreement poskytuje užitečné informace k
pochopení pojmů, podmínek a porovnání softwarových smluv.


Řízení IT


- Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou instalovány na školních
zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za
správu sítě by měla zaručit shodu s licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.


- V naší škole je pouze ředitel anebo k tomu určený pracovník poveřen k pořizování nového softwaru. Zvažte
vytvoření takového mechanismu, který bude lehce dostupný pro učitele, kde mohou žádat o nový software. Je to
nebyrokratické a moderní. Toto dovoluje učitelům vytvářet více zajímavé hodiny bez pokušení vytvářet pirátské
kopie se kterýmí souvisí řada rizik vzhledem k autorskému zákonu.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Je dobré, že máte Zásady přijatelného užití závazné pro všechny členy školní komunity. Pravidelně je revidujte,
abyste zajistili, že stále plní svůj účel a jsou dostatečně obsáhlé. Podívejte se na informační list Zásady přijatelného
užití na www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy.


- Vaše škola by měla zvážit všechny zásady spojené s tématem eSafety (jako je ochrana dětí, zabezpečení, vhodné
chování). Při sestavování školních zásad mějte na paměti, že činnosti v online světě mohou mít dopad na všechny
aktivity žáků a zaměstnanců. Na problematiku eSafety myslete například i při řešení ochrany dětí a při tvorbě
pravidel zaměřených proti šikaně, a ujistěte se, že různé školní zásady spolu souvisejí a jsou ve vzájemném
souladu.


Vyfizovéní incidentů


- Byli učitelé proškoleni,jak zacházet s potenciálně nezákonným materiálem?Je to jasně vysvětleno ve školním řádu
a v Zásadách přijatelného užití, které podepsali všichni zaměstnanci a žáci školy? Všichni by měli vědět, že mají
hlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní horké lince sítě INHOPE (www.inhope.org).


- Je důležité, aby to bylo jasně stanoveno ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Co je považováno za
potenciálně nezákonné se může lišit u různých lidí, proto je důležité jednat o tom se zaměstnanci a určit školní
standardy. Všichni zaměstnanci a žáci školy je musí znát a respektovat.


Praxe/chování zaměstnanců


- Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou přijatelné. To musí být
jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- Máte směrnice týkající se požívání mobilů ve třídě v Zásadách přijatelného užití. Zveřejněte tyto Zásady na profilu
své školy jako návod pro jeho tvorbu v jiných školách zapojených do eSafety Label.


Praxe/chovénf žéků


- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali







standardy, které je zapotřebí zavést.
- Během diskuse o eSafety tématech mohou někdy žáci vyjádřit svou zpětnou vazbu. Jejich zapojením v nejvyšší


možné míře, mohou učitelé rozeznat situace s každodenního života, které jsou pro žáky zajímavé.


Online prezentace školy


- Zrevidujte tu část školních zásad, která se týká fotografií, na kterých jsou žáci, rodiče a zaměstnanci zobrazeni,
nebo které sami pořizují. Zásady by se měly v ideálním případě zaměřit spíše na chování, než na specifické
technologie. Vycházet můžete z přehledu Pořizování a zveřejňování fotografií ve škole (
www. es a fetyl a be I. e u/g ro u p/te ach e r/p h otos-vid e os).


- Pravidelně kontrolujte obsah profilu školy na sociálních sítích, abyste se ujistili, že tam nejsou nevhodné komentáře.
Nastavte proces aktualizací profilu/webové stránky - viz informační list Škola na sociálních sítích (
www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks), kde najdete další informace a zásady osvědčené praxe.
Snažte se získat názory návštěvníků online prezentace na užitek zveřejňovaných informací.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je důležité, aby škola
pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Bez toho bude škola zranitelná. Podívejte se na informační list
Školní řád at www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy.
Přestože by na škole měla být vždy osoba odpovědná za eSafety - jako je to u vás, každý ve škole je
spoluzodpovědný za bezpečnost všech citlivých dat používaných v každodenní práci. I když zaměstnanci nejsou
přímo zapojeni do procesu manipulace s daty, měli by být seznámeni s riziky, hrozbami a způsoby jejich
minimalizace. Použijte informační list Zásady přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use
policy) a zajistěte, že každý jedná tak, aby vaši žáci byli zodpovědnými a informovanými uživateli ICT.


- Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Zaveďte také pravidelná roční hlášení
počtu a typů incidentůsouvisejících s eSafety vedení školy k možné revizi školního řádu. Podívejtese na informační
list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


- Je dobré, že se ve Vaší škole žáci od brzkého věku učí o zodpovědnosti a důsledcích používání sociálních médií.
Prosím sdílejte své materiály prostřednictvím nástroje pro vkládání podkladů, který je dostupný na My school area.


- Měli byste zvážit zařazení sextingu do Vašich zásad týkajících se ochrany dětí, abyste zajistili konzistentní
celoškolní přístup k řešení případných incidentů.


eSafety mimo školu


- Je dobré, že poskytujetežákům podporu v oblasti eSafety i mimo vyučování, pokud o ni požádají. Nabídněte žákům
podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo školu a
zaznamenávejte je, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Zkuste zapojit žáky do trénování vrstevníků (peer mentoring) a nabídněte jim víc možností sdílet jejich nápady a
znalosti. Navštivte také sekci zdrojů na portálu eSafety Label, kde naleznete další nápady.


Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být nějak odpovědníza oblast eSafety. Školní poradci apod. mají vhodnou pozici, aby
mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu. Rozhodněte, zda je
vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.







- Je dobré, že na požádání poskytujete podporu rodičům v oblasti eSafety. Zaveďte poskytování pravidelných
informací pro všechny rodiče na webu školy nebo ve školním zpravodaji. Je možné zorganizovat informační večer
pro rodiče. Podívejte se na informační list Informacepro rodiče na www.esafetylabel.eu/group/teacher/info-for
parents, kde najdete zdroje, které mohou být poskytnuty rodičům a inspiraci pro pořádání informačních schůzí.


Staff training


- Všechny zaměstnance je zapotřebí pravidelně informovat o nových trendech v oblasti eSafety. Proveďte analýzu
jejich potřeb, abyste zjistili, co různí zaměstnanci očekávají od školení a prohlédněte si nabídku výcvikových kurzů
na portálu eSafety Label www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-training-courses.


- Zvažte způsoby provedení transferu znalostí mezi pracovníky. Toto může být ve formě online komunity na určité
platformě, výměnou emailů nebo prostřednictvím schůzek personálu. Škola, ve které jsou všichni zaměstnanci
proškoleni pro oblast eSafety je mnohem bezpečnější škola. Navrhněte eSafety příbuzná témata pro tyto akce.


!action_plan_conclusion!







eSafety Label - Akční plán pro: ZŠ Pražačka
Formulář hodnocení byl odeslán:Alice Kourkzi - 2017-05-26 12:59:02


Odeslánímvyplněného hodnotícíhoformuláře na portál eSafety Labeljste podnikli důležitý krok směrem k analýze stavu
e-bezpečnosti na své škole. Blahopřejeme!Přečtěte si prosím pozorněsvůj akční plán, kde se dozvíte, jak e-bezpečnost
na své škole dále zvyšovat.Akční plán nabízí užitečné rady a připomínky rozdělenédo 3 klíčových oblastí: infrastruktura,
pravidla a praxe.


Infrastruktura
Technická bezpečnost


- Je dobře, že všechna školní zařízení jsou chráněna před virovými útoky. Ujistěte se, že jste jak do školních zásad,
tak do podmínek užití zařadili odstavec týkající se ochrany před viry, zajistěte, aby zaměstnanci i žáci školní pravidla
pečlivě dodržovali. Potřebujete-li více informací, projděte si tento přehled: Protecting your devices against malware
at www.esafetylabel.eu/group/teacher/protecting-devices-against-malware.


- Vaše škola má nastavené filtrování sítě. Zvažte, jestli není vhodné pro žáky různého věku a různých potřeb použít
diferencované filtrování. Dochází-li často k přístupu žáků k nevhodnému obsahu, bylo by vhodné zvážit dodatečné
filtrování, další osvětu, případně obojí.
Vzdělávací přístup a budování odolnosti žáků každého věku je také klíčové pro bezpečné a zodpovědné užívání
online technologií. Proto podporujte setkávání všech učitelů a diskutujte společně o tom, jak se žáky mluvit o
bezpečném životě v online světě. Podívejte se na www.europa.eu/youth/EU_en, kde najdete podněty k diskusi,
která může k tomuto tématu probíhat ve třídách, například prostřednictvím her na role a skupinových her.


Pl'ístup studentů a zaměstnanců k technologii


- Skutečnost, že používání USB pamětí zaměstnanci a žáky školy je možné jen na základě předchozího povolení, je
podmíněna tím, že všichni projdou odpovídajícím školením a vědí, za jakých podmínek je mohou používat
bezpečně. Je to váš případ? K zajištění bezpečnosti vaší sítě při současném povolení užívat USB paměti
zaměstnanci a žáky musíte zapracovat základní pravidla do Zásad přijatelného užití. Na informačním listu
Používání vyjímatelných zařízení na www.esafetylabel.eu/group/teacher/removable-devices můžete zkontrolovat,
zda jste zohlednili všechna bezpečnostní hlediska.


- Používání svých vlastních zařízení zaměstnanci a žáky školy má zřetelné přednosti. Kromě toho, že doplňují vlastní
technické vybavení školy, umožňují také důležité propojenívýuky ve škole a doma a rovněž možnost vést mladé lidi
k jejich zodpovědnému používání.
Používání vlastních zařízení zaměstnanci a žáky ve školní síti musí být popsáno v Zásadách přijatelného užití, aby
všichni uživatelé věděli, jakou síť a kdy mají používat. Zásady přijatelného užití musí obsahovat jasný návod, jaké
aktivity jsou ve školní síti povoleny a jaké ne.


Ochrana dat


- Máte dobrou zásadu, podle které jsou výuková a administrativní technologická prostředí oddělená. Je vhodné
zajistit, aby zaměstnanci, kteří zajišťují správu těchto prostředí, byli stále informováni o novinkách a zásady pak byly
průběžně revidovány. Nahrajte své zásady na školní profil a sdílejte je tak s jinými uživateli eSafety Label.


- Je dobré, že všem uživatelům školního systému je přiděleno vlastní heslo. Připomínejte jim, aby svá hesla nepsali,
kam je napadne - už vůbec ne na nálepku přilepenou k obrazovce! Zajistěte také, aby Zásady přijatelného užití







obsahovaly výzvu, aby všichni zaměstnanci a žáci drželi svá hesla v tajnosti a nesdíleli je s ostatními.


Licencování software


- Je důležité, aby se noví zaměstnanci seznámili s pravidly instalace nového software. Zajistí to bezpečnost vašich
systémů a umožní to zaměstnancům zkoušet nové softwarové aplikace, které pomáhají ve výuce.


- Prověřte rozpočet pro softwarové potřeby. Také se můžete např. podívat po alternativách. Claudové služby nebo
open source.


Řízení IT


- Osvědčuje se, aby osoba, která ve škole zodpovídá za ICT, věděla, jaké programy jsou instalovány na školních
zařízeních. Mělo by to být jasně zakotveno ve školním řádu a Zásadách přijatelného užití. Osoba odpovědná za
správu sítě by měla zaručit shodu s licenčními požadavky a bezchybný chod všech programů a celé sítě.


- Je dobré, že provádíte školení popř. sdílíte manuály vztahující se k nově pořízenému softwaru na školních
počítačích. Toto zajistí, že školní komunita má prospěch z nových nástrojů, ale také jsou poučeni, jak je používat
bezpečně.


Pravidla
Pravidla pfijatelného použití


- Pro školy je důležité, aby měly Zásady přijatelného užití pro zaměstnance a žáky. Poraďte se, jak urychleně Zásady
přijatelného užití vytvořit. Prohlédněte si informační list Zásady přijatelného užití na
www. esa fety la be I. e u/g ro u p/tea che r/a cce pta b le-u se-po I icy.


- Vaše škola nemá eSafety zásady. Zásady a postupy jsou významnou složkou řízení školy. Představují jasná
pravidla pro zaměstnance a žáky, kteří tak vědí, jak se v rámci školy chovat a také jak řešit nepříjemné události.
Dejte tvorbě školních zásad a Podmínek užití prioritu. Více informací k této problematice můžete najít v sekci
přehledy na stránkách eSafety komunity.


Vyfizování incidentů


- Je zapotřebí mít jasná pravidla týkající se materiálů, které mohou být potenciálně nezákonné a zohlednit v nich
možný trestní postih. Ve škole by měla být určena osoba z vedení školy, která bude obecně zodpovídat za tyto
záležitosti. Vše musí být jasně vysvětleno všem zaměstnancům a žákům ve školním řádu a v Zásadách přijatelného
užití. Nezapomeňte ohlásit veškerý podezřelý nezákonný obsah národní horké lince ze sítě INHOPE (
www .inhope.org).


- Uchovávejte záznamy všech incidentů kybernetické šikany. Pomůže vám to informovat zaměstnance o míře
potenciálních hrozeb a typů žáků, věkových skupin, apod. kterých se to týká. Ujistěte se také, že jste vyplnili
formulář na webu eSafety Label Formulář pro záznam případů. Váš příspěvek pomůže vytvořit databázi úspěšných
zásahů k řešení incidentů na evropských školách, kterou můžete v budoucnu také využít.


Praxe/chování zaměstnanců


- Měla by být stanovena pravidla chování zaměstnanců, aby věděli, jaké online aktivity jsou přijatelné. To musí být
jasně popsáno pro všechny zaměstnance ve školním řádu a v Zásadách přijatelného užití. Pravidelně oba
dokumenty aktualizujte.


- Zajistěte, aby všichni zaměstnanci pochopili školní pravidla týkající se používání mobilních telefonů ve třídě; ta by
měla být jasně zakotvena ve školním řádu. Sledujte efektivitu pravidel a zajistěte, aby byla dodržována. Můžete také
zaměstnancům doporučit k přečtení informační list Používání mobilních telefonů ve škole (
www. es afetyla be I. e u/g ro u p/te ach e r/mob i le-p hon es).


Praxe/chování žáků







- Směrnice týkající se elektronické komunikace pro žáky by měly být součástí Zásad přijatelného užití. Komunikace
mezi žáky může rychle zkolabovat, pokud nejsou stanoveny standardy, což má za následek růst incidentů -
například kybernetické šikany. Výuka efektivní, zodpovědné komunikace by se měla stát součástí školního kurikula
a je to nezbytná kompetence každého mladého člověka. Projednejte to na schůzi zaměstnanců, abyste definovali
standardy, které je zapotřebí zavést.


- Kurikulum je příliš úzké pro žáky, aby mohli přizpůsobit školní aktivity založené na každodenním životě. Je důležité,
aby žáci byli více vtaženi. Toto učiteli umožňuje poznat více témat jejich každodenního života. Prozkoumejte
možnosti flipped classroom (obráceného učení) anebo je nechte sdílet informace o problematice užívání nových
médií jako domácí úkol.


Online prezentace školy


- Zrevidujte tu část školních zásad, která se týká fotografií, na kterých jsou žáci, rodiče a zaměstnanci zobrazeni,
nebo které sami pořizují. Zásady by se měly v ideálním případě zaměřit spíše na chování, než na specifické
technologie. Vycházet můžete z přehledu Pořizování a zveřejňování fotografií ve škole (
www. es a fetyl a be I. e u/g ro u p/te ach e r/p h otos-vid e os).


- Mít oficiální profil školy na sociálních sítích může být užitečné pro rodiče, žáky, širší veřejnost, pokud na něm
zveřejňujete vaše aktivity a události. Je ale důležité, aby byl někdo ve škole pověřený kontrolou zveřejňovaných
příspěvků. Na informačním listu Škola na sociálních sítích (www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-networks)
najdete další informace.


Praxe
Řízení eSafety (elektronické bezpečnosti)


- Ředitel vaší školy by měl ustanovit ICT koordinátora nebo eSafety manažera, aby byl ve škole jeden člověk
odpovědný za eSafety. Kromě jasného určení odpovědnosti za bezpečnost sítě a kontrolu soukromí uživatelů je
důležité, aby škola pravidelně prováděla audit a kontrolu procesů. Podívejte se na informační list Školní řád na
www.esafetylabel.eu/g roup/teacher/school-policy
ICT koordinátor nebo eSafety manažer bude odpovídat za dohled nad školním řádem a také aby byly veškeré
otázky eSafety projednány s ostatními učiteli a žáky ve třídách.
Podívejte se na informační list, zda všichni zaměstnanci, žáci a rodiče znají svá online práva a povinnosti: Zásady
přijatelného užití (www.esafetylabel.eu/group/teacher/acceptable-use-policy).


- Určete vedoucího pracovníka, který bude mít na starosti záležitosti eSafety. Zaveďte také pravidelná roční hlášení
počtu a typů incidentůsouvisejících s eSafety vedení školy k možné revizi školního řádu. Podívejtese na informační
list Školní řád (www.esafetylabel.eu/group/teacher/school-policy).


eSafety v kurikulu


- Je zapotřebí začlenit eSafety do kurikula bez ohledu na to, zda je to ve vaší zemi povinné. Existuje několik velmi
dobrých metodik k volnému použití. Podrobnější informace najdete v informačním listu Začlenění eSafety do
kurikula na www .esafetylabel.eu/g roup/teacher/esafety-in-cu rriculu m.


- Měli byste zvážit zařazení sextingu do Vašich zásad týkajících se ochrany dětí, abyste zajistili konzistentní
celoškolní přístup k řešení případných incidentů.


eSafety mimo školu


- Nabídněte žákům podporu při řešení záležitostí souvisejících s online bezpečností, se kterými se setkávají mimo
školu a zaznamenávejteje, abyste se mohli podělit s ostatními školami na webu eSafety Label. Může to pomoci při
"zákrocích" na pomoc žákům, při nastavení soukromí u jejich profilu na Facebooku, apod. Portál eSafety Label
poskytuje zdroje, které k tomu mohou být užitečné; prohlédněte si informační sešit Používání online technologie
žáky mimo školu na www.esafetylabel.eu/group/teacher/social-media-pupils.


- Využijte Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) jako příležitost, jak oslovit celou školní komunitu v
otázkách online bezpečnosti. Informace a zdroje dostupné na www.saferinternetday.org nabízejí ideální možnosti
aktivit k zapojení vrstevníků.







Zdroje podpory


- Všichni zaměstnanci by měli být do určité míry odpovědní za oblast eSafety. Školní poradci, družinářky, apod. mají
vhodnou pozici, aby mohli poradit v těchto záležitostech a měli by být zváni k formulaci a revizím školního řádu.
Rozhodněte, zda je vhodné poskytnout těmto zaměstnancům školení.


- Ve Vaší škole je poradce, není ale vyškolen v problematice eSafety. Zjistěte, jestli je někde dostupný kurz, kterého
by se tento učitel mohl zúčastnit, aby mohl později lépe žákům pomáhat při řešení záležitostí týkajících se nových
médií.


Staff training


-Ačkoli ne všichni zaměstnanci školy procházejí školením na eSafety, přesto potřebují být pravidelně informováni o
nových trendech. Proveďte analýzu jejich potřeb, abyste zjistili, v jakých otázkách je vhodné proškolit je, a
konzultujte to na portálu eSafety Label, kde jsou návrhy tréningových kurzů
www.es a f e ty I a b e I. e u I g roup /t e ach e r I es a f e ty-tra in in g - co u rs es.


- Je důležité, aby učitelé věděli, jaké technologie žáci používají ve volném čase. Neboť toto uvědomění si je prvním
krokem při znepřístupnění technologií ve škole. A současně by něměli být žáci vyzváni dělat domací úkoly, které
vyžadují technologie nedostupné mimo školu. Ujistěte se, že všichni učitelé jsou obeznámeni s těmito informacemi.
Podívejte se na Essie Survey of ICT in schools.


Hodnotící formulář, který jste odeslali, se generuje z rozsáhlého souboru otázek. Užitečné by pro nás ovšem bylo vědět
také, zda podnikáte kroky ke zvýšení e-bezpečnosti i v oblastech, o kterých se dotazník nezmiňuje. Doklady o těchto
změnách můžete nahrát prostřednictvím volby Nahrát doklady v sekci zóna mé školy na portálu eSafety. Nezapomeňte,
že vyplnění hodnotícího formuláře je pouze jednou z částí procesu akreditace: v potaz se bere i nahrání dokladů,
výměna informací s ostatními účastníky prostřednictvím fóra a hlášení incidentů pomocí poskytnuté šablony.
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Výsledky srovnávacích testů pro přírodovědnou a matematickou gramotnost 


 


Na základě výstupu konference MAP k jednotlivým gramotnostem (leden 2018), který je definován v přiložené prezentaci, bylo 


provedeno testování na vybraných školách z MČ Prahy 3. Byl sestaven odborný tým učitelů vybraných škol, který podle stanovené 


metodiky (přiložená prezentace) testování připravil, realizoval a zpracoval výsledky. 


V měsíci červnu 2018 byly sestaveny testové baterie (v příloze) podle uvolněných úkolů TIMMS, následně proběhlo testování 


na školách, které se k tomuto testování dobrovolně přihlásily. Byla stanovena úspěšnost jednotlivých otázek (%), hodnoty porovnány 


s národním a celosvětovým průměrem. 


K dnešnímu datu 16. 7. 2018 je provedeno základní vyhodnocení testů v jeho souhrnu (obrázek 1 a obrázek 2). 


Ze souhrnného vyhodnocení vyplývá: 


1. Test vyplnilo celkem 282 žáků 4. ročníků (z celkového počtu 304 žáků na 5 školách).  


2. Všechny zúčastněné školy jsou ve svých výsledcích obou skupin gramotností nad průměrem ČR, a to s výjimkou jedné 


školy pro matematickou gramotnost, která je také nad průměrem, nikoli však statisticky signifikantně.  


3. Existují poměrně velké rozdíly v úspěšnosti řešení jednotlivých otázek. Této problematice se bude věnovat rozsáhlejší 


analýza, která pro školy připraví rozbor jednotlivých otázek tak, aby bylo možno upravit jednotlivé vzdělávací 


programy pro přírodovědnou a matematickou gramotnost. 


4. Z extrapolovaných dat lze velmi dobře odečíst přímou souvislost se strukturou vzdělávacího programu jednotlivých škol. 







 
 


 
 







 
 


 
 


 







 
 


 
 


Přírodověda 
průměrná 
úspešnost 


 


 


úspěšnost (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ČR 2011 41,2   82,4 76,2 48,4 77,6 72,1 49,5 83,8 54,8    
ČR 2015 45,5 53,1 85,4 80,0 48,7 79,3 72,5 49,9 81,4 55,1 65,1  
Mezinárodní průměr 2015 42,8 50,0 68,3 47,6 34,2 59,9 65,0 43,9 65,7 50,7 52,8  


             


Školy Praha 3 
průměrná 
úspešnost 


školy 


počet chyb 
na jednoho 


žáka 


škola 100 2018 81,3 81,3 87,5 75,0 68,8 81,3 75,0 62,5 81,3 68,8 76,3 2,38 


škola 200 2018 84,1 88,9 93,7 82,5 87,3 88,9 77,8 46,0 95,2 76,2 82,1 1,79 


škola 300 2018 81,3 86,8 97,8 94,5 93,4 92,3 93,4 86,8 96,7 82,4 90,5 0,95 


škola 400 2018 74,1 90,7 81,5 83,3 88,9 81,5 75,9 50,0 85,2 55,6 76,7 2,33 


škola 500 2018 74,1 87,9 94,8 89,7 79,3 79,3 74,1 62,1 89,7 79,3 81,0 1,90 


 
 
 
 
 
 
             


 







 
 


 
 


Matematika 
průměrná 
úspešnost 


školy  


úspěšnost (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ČR 2011 84,6 64,0         38,3 29,4 53,4 57,2    
ČR 2015 86,4 70,7 74,0 26,5 76,2 64,7 38,5 33,7 62,8 64,1 59,8  
Mezinárodní průměr 2015 59,9 70,8 65,0 45,4 69,5 68,8 43,6 26,3 50,6 48,6 54,9  


             


Školy Praha 3 
průměrná 
úspešnost 


školy 


počet chyb 
na jednoho 


žáka 


škola 100 2018 75,0 87,5 81,3 50,0 68,8 87,5 50,0 56,3 75,0 75,0 70,6 2,94 


škola 200 2018 96,8 95,2 87,3 52,4 84,1 84,1 60,3 54,0 76,2 68,3 75,9 2,41 


škola 300 2018 96,6 92,0 95,5 44,3 84,1 79,5 52,3 46,6 76,1 83,0 75,0 2,50 


škola 400 2018 96,2 60,4 71,7 45,3 79,2 66,0 37,7 45,3 66,0 69,8 63,8 3,62 


škola 500 2018 94,8 96,6 86,2 50,0 75,9 89,7 58,6 56,9 67,2 84,5 76,0 2,40 


 


Přílohy:     


prezentace konference k prioritám 2,3,4 


test z matematiky 


test z přírodovědy 





hausner.milan
Přiložený soubor
Výsledky srovnávacích testů pro přírodovědnou a matematickou gramotnost - rok 2018 - 5 stran
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1 Úvod 


Oblast kybernetické bezpečnosti je nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve školách a školských 


zařízeních, která nabývá stále většího významu především z důvodu rozšiřování informačních 


technologií do oblastí, které byly dlouho přehlíženy. Účelem této analýzy je zjištění aktuálního stavu 


zajištění kybernetické bezpečnosti v základní školách zřizovaných Městskou částí Praha 3, přičemž 


cílem této opakované analýzy je zjištění aktuálního stavu, především stavu odstranění zjištěných 


nedostatků v září 2017. 


2 Metodika 


Metodika této analýzy rizik byla částečně převzata z ČSN ISO/IEC 27005. Hlavním cílem je stanovení 


doporučených pravidel a postupů na základě hodnocení rizik z této analýzy tak, aby bylo možné 


stanovit plošný standard, jehož zavedení by mělo vést k optimalizaci kybernetické bezpečnosti ve 


školách. 


3 Pracovní postupy k prevenci kybernetické kriminality 


Prevence kybernetické kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika jejího výskytu, stejně 


jako i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a školu, včetně strachu z kybernetické kriminality. 


Prevence kybernetické kriminality se snaží působit na její různorodé příčiny. Prosazování pravidel 


a případných sankcí z nich plynoucích jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich 


potenciálně preventivním účinkům. 


V rámci provedené analýzy a hodnocení rizik bylo stanoveny tyto čtyři oblasti, ve kterých jsou 


definovány preventivní pracovní postupy: 


- Řízení kybernetické bezpečnosti ve škole 


- Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání 


- Kybernetická bezpečnost mimo školu 


- Podpora informovanosti zaměstnanců 


3.1 Řízení kybernetické bezpečnosti ve škole 


Prvotním krokem by mělo být stanovení osoby odpovědné za řízení kybernetické bezpečnosti a s tím 


související vzdělávání a prohlubování znalostí této osoby. Dobrou praxí je jmenování této osoby v rámci 


organizační struktury školy, přičemž tato osoba by neměla být shodná s osobou, která zajišťuje 


technickou správu školní sítě. Mělo by se jednat o metodika, který stanovuje pravidla, případně je 


navrhuje a konzultuje s vedením školy za účelem jejich zefektivnění a uvedení do praxe. 


Nedílnou součástí řízení kybernetické bezpečnosti musí být stanovení alespoň minimální míry 


odpovědnosti především pedagogických pracovníků školy právě za spolutvorbu pravidel a kontrolu 


jejich dodržování. Značně nevhodný je postup výhradně příkazovým způsobem, který většinu 


zaměstnanců školy odradí od jakékoli vlastní iniciativy. 


Stanovená pravidla včetně výstupů kontroly jejich dodržování by měla být dostupná všem 


zaměstnancům, kteří by měli být schopni v dostatečné míře tyto výstupy prezentovat žákům a tím na 


ně preventivně působit. 







 


 
 


 
 


3.2 Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání 


Kybernetická bezpečnost je zpravidla řešena výhradně v rámci výuky informačních technologií, což 


nemusí být dostačující. Vhodnou praxí je implementovat používání informačních technologií do výuky 


plošně, včetně možnosti zapojení žáků do mimo výukových činností, které využívají právě informační 


technologie, například formou školních her využívajících mobilní zařízení k získávání úkolů a indicií 


k řešení úkolů v těchto hrách. 


Vzdělávání je vhodné doplnit například peer to peer tréninkem, kdy zkušenější uživatelé informačních 


technologií z řad žáků, se přímo účastní na vzdělávání svých vrstevníků. 


3.3 Kybernetická bezpečnost mimo školu 


Škola by měla být otevřena podnětům především z řad žáků, kdy by žáci měli být dostatečně 


informování o možnosti využití školního prostředí k řešení situací a rizik i z jejich mimoškolního života. 


V praxi se osvědčilo pořádání seminářů vedených osobami zajímavými pro žáky, v dnešní době typicky 


youtubeři, programátoři a vývojáři softwaru užívaného žáky ve volném čase, odborníci na poli 


mobilních zařízení apod. Pro získání přehledu o tom, o jaké semináře by měli žáci zájem je dobré 


v pravidelných intervalech (např. 1x za 3 měsíce) provést dotazníkový průzkum, který bude mít za cíl 


zjistit, co je aktuálně nejvíce využívanou oblastí v rámci informačních technologií. 


3.4 Podpora informovanosti zaměstnanců 


Zdaleka ne všichni zaměstnanci jsou zvyklí z vlastní iniciativy sledovat trendy a vývoj v oblasti 


informačních technologií, proto je vhodné, aby například metodik ICT vypracovával o tomto vývoji 


v pravidelných intervalech newsletter, který bude dostupný všem zaměstnancům. Cílem je dát 


zaměstnancům podnět k účasti na plošné informovanosti v této oblasti. V praxi se lze velice často 


setkat s tím, že zaměstnanci mají větší zájem o získávání informací o ICT v okamžiku, kdy je jim 


přínosem i do jejich soukromého života (např. informace o možnostech bezpečnostních nastavení 


jejich domácích PC, modemů, Wi-Fi routerů apod.). 


4 Skutečný stav zajištění kybernetické bezpečnosti 


Skutečný stav kybernetické bezpečnosti ve školách byl vyhodnocen na základě místního šetření, 


osobního setkání se zástupci školy, vyplnění formuláře, z nějž vyplývá vyhodnocení odstranění 


nedostatků v jednotlivých školách uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 


5 Závěr - přílohy 


5.1 Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění 


5.2 Příloha č. 2: Analýza kybernetické bezpečnosti v prostředí škol zřizovaných městskou 


částí Praha 3 (září 2017) 


 







 


 


Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění – stav k 31. 8. 2018 


 ORGANIZACE SLABÁ STRÁNKA/NEDOSTATEK DOPORUČENÉ OPATŘENÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ – stav k 31. 10. 2018 


1 


Základní škola a 
Mateřská škola, 
Praha 3, 
Chelčického 
43/2614 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití 
ICT. 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Zásady přijatelného použití ICT jsou ve 
zpracování. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a 
řešení incidentů (kyberšikana, nezákonný obsah 


apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Zásady přijatelného použití ICT jsou ve 
zpracování. 


Vedení školy není zapojeno do problematiky 
kybernetické bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově 
informováno 


o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve 
škole. 


Problematika kybernetické bezpečnosti zahrnuta 
do programu porad vedení školy. 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. 
výchovný poradce není zapojen do řešení 
problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň 
na stejné úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno 
proškolení alespoň základních zásad kybernetické 


bezpečnosti 


Uvedení zaměstnanci jsou zapojeni v rámci porad 
vedení školy. Ostatní zaměstnanci mají 


naplánované školení na 7. 11. 2018. 


2 


Základní škola a 
Mateřská škola 
Jaroslava Seiferta, 
Praha 3, Vlkova 
31/800 


Plošné vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. 


Doporučeno pravidelné školení zaměstnanců 
školy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 


Plošné vzdělávání žáků v oblasti kybernetické 
bezpečnosti v rámci předmětu IKT (2. pololetí 
2017/18). Proškolení zaměstnanců v oblasti 


kybernetické bezpečnosti správcem IT v rámci 
provozní porady (základy). 


V září 2018 proběhlo školení všech zaměstnanců - 
základní školení GDPR. V letošním školním roce 


plánované další školení zaměstnanců v rámci 
kybernetické bezpečnosti ve spolupráci 


s p. Jindrou. 


3 


Základní škola a 
Mateřská škola 
Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 
48/1966 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití 
ICT. 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Zpracovány a projednány na provozní poradě 
Zásady přijatelného použití ICT pro žáky a 


zaměstnance. 
1/ Pravidla přístupu do školní sítě 
2/ Řád učebny ICT 
3/ Zásady využívání ICT v učebně žák / učitel 







 


 


4/ Zásady pro zaměstnance ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ a 
ostatní 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a 
řešení incidentů (kyberšikana, nezákonný obsah 


apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Pravidla pro řešení incidentů zpracována ve 
Školním preventivním programu (Mgr. Petřinová) 


aktualizace 2018 / 19 projednána na PP 3. 9. 
2018, umístěna na webu školy. 


Neexistují pravidla pro pořizování a zveřejňování 
fotografií dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců. 


Stanovit tato pravidla v rámci zpracování Zásad 
přijatelného použití ICT 


12. 12. 2017 proběhla provozní porada, kde byla 
jasně stanovená pravidla k pořizování 


a zveřejňování fotografií. 
Kompetence TU při zveřejňování na webu přes 


koordinátora Mgr. Kačírkovou. 


Vedení školy není zapojeno do problematiky 
kybernetické bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově 
informováno 


o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve 
škole. 


V ředitelně školy jsou vedeny, zdokumentovány a 
archivovány složky protokolů všech podnětů, 


které byly řešeny, včetně Nařízení ředitele školy k 
používání mobilních telefonů. 


V kybernetické bezpečnosti jsou vzděláváni jen 
některé věkové skupiny žáků. 


Stanovit systém vzdělávání ve spolupráci 
s odbornými lektory. 


ZŠ Jarov je školou 1. stupně, tedy pro žáky do 11 
let. Informatika se učí jen v 5. ročníku (Projekt 


Surfuj bez nehod KPBI, nástěnky). 
K povědomí o kybernetické bezpečnosti v nižších 


ročnících jsou využívány třídnické hodiny ve 
spolupráci TU s učiteli ICT. 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. 
výchovný poradce není zapojen do řešení 
problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň 
na stejné úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno 
proškolení alespoň základních zásad kybernetické 


bezpečnosti 


TU, vedoucí vychovatel, preventista, výchovný 
poradce, ŘŠ, ZŘŠ spolupracují při 


1) tvorbě dokumentů týkajících se bezpečnosti na 
škole 
2) přípravě preventivních akcí školy, bezpečný 
internet, zásady používání mobilních telefonů aj. 
3) společném řešení podnětů 
4) vyhodnocení, stanovení rizik a vytvoření 
konkrétních opatření. 
- besedy pro rodiče, besedy pro žáky, 
- implementace GDPR 







 


 


Zásady pro bezpečný pohyb a komunikaci na 
internetu jsou zpracovány i ve Školním 
preventivním programu schváleném na PP 3. 9. 
2018. 
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Základní škola a 
Mateřská škola, 
Praha 3, 
nám. Jiřího z 
Lobkovic 22/121 


Zpracované Zásady přijatelného použití ICT 
nejsou provázány s ostatními interními pravidly. 


Je vhodné Zásady přijatelného použití ICT svázat 
alespoň s pravidly a opatřeními proti šikaně. 


Zpracovány Zásady přijatelného použití ICT v 
návaznosti na opatření proti šikaně - školní řád, 


postup při řešení šikany v preventivním programu 
školy. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a 
řešení incidentů (kyberšikana, nezákonný obsah 


apod.). 


Zapracovat do Zásad přijatelného použití ICT 
a dalších návazných dokumentů. 


Zpracovány Zásady přijatelného použití ICT v 
návaznosti na opatření proti šikaně - školní řád, 


postup při řešení šikany v preventivním programu 
školy. 


Chybí revize pravidel pro pořizování a 
zveřejňování fotografií dětí, žáků, rodičů a 


zaměstnanců. 
Provést revizi těchto pravidel. 


Provedena revize pravidel, pravidla upravena v 
souladu s GDPR. 


5 
Základní škola, 
Praha 3, 
Cimburkova 18/600 


Uživatelé dostávají přidělené heslo k přihlášení ke 
školní síti, nemohou jej měnit. 


Uživatelé by si měli zvolit heslo vlastní a 
nesdělovat jej nikomu (ani administrátorovi), 


doporučená povinná změna hesla nejdéle po 3 
měsících. 


Učitelé i žáci mají hesla vlastní, které musí měnit 
nejdéle po 3 měsících. 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití 
ICT, jsou integrována do školního řádu.  


Revize integrovaných pravidel, případné vytvoření 
samostatných Zásad přijatelného použití ICT ve 


škole. 


Vytvořeny samostatné Zásady přijatelného 
použití ICT dne 1. 9. 2017. 


6 
Základní škola 
Chmelnice, Praha 3, 
K Lučinám 18 


Není stanoven postup pro případy sledování a 
užívání ilegálního nebo nevhodného obsahu. 


Stanovit jednoduchá pravidla včetně 
preventivních opatření. 


Preventivní opatření: Učitelé a žáci mají účty s 
omezeným oprávněním. Škola zakoupila Content 
filter pro firewall Zyxel. V počítačové učebně se 
navíc využívá software Veyon, kde je mimo jiné 


možné sledovat žákovské stanice. 
Stanovená pravidla: Pokud se žák úmyslně pokusí 


používat ilegální software nebo sledovat 
nevhodný obsah bude mu uděleno kázeňské 


napomenutí (minimálně třídní důtka) - žáci jsou 
takto informování na první vyučovací hodině v 


poč. učebně. Učitelé byli informování, že v 







 


 


případě zjištění pochybení v této oblasti z jejich 
strany, může dojít ke snížení osobního 


ohodnocení. 


7 
Základní škola, 
Praha 3, Jeseniova 
96 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. 
výchovný poradce není zapojen do řešení 
problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň 
na stejné úrovni, jako vedení školy. 


Výchovný poradce je současně člen vedení školy, 
je průběžně informován a současně se i podílí na 


řešení problematiky, metodik prevence je v 
úzkém kontaktu s vedením školy a je zapojen do 


uvedené problematiky. 


8 
Základní škola, 
Praha 3, Lupáčova 1 


Existuje školou neschválený profil na sociální síti 
Facebook. 


Zjistit, kdo je autorem a domluvit s ním, aby byl 
profil označen jako „unofficial“. 


Školou neschválený FB profil školy již označen 
jako neoficiální bez účasti školy. 


9 


Základní škola, 
Praha 3, 
nám. Jiřího z 
Poděbrad 8 


Zpracované Zásady přijatelného použití ICT 
nejsou provázány s ostatními interními pravidly. 


Je vhodné Zásady přijatelného použití ICT svázat 
alespoň s pravidly a opatřeními proti šikaně. 


Provázanost se školním řádem - navržena úprava 
do školního řádu pro schválení školní radou. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a 
řešení incidentů (kyberšikana, nezákonný obsah 


apod.). 


Zapracovat do Zásad přijatelného použití ICT 
a dalších návazných dokumentů. 


Pravidla zapracována do Zásad přijatelného 
použití ICT. 


10 
Základní škola 
Pražačka, Praha 3, 
Nad Ohradou 25 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití 
ICT. 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Byly zpracovány zásady ochrany a obrany 
přijatelného použití ICT. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a 
řešení incidentů (kyberšikana, nezákonný obsah 


apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Byla stanovena pravidla pro řešení incidentů. 


Chybí revize pravidel pro pořizování a 
zveřejňování fotografií dětí, žáků, rodičů a 


zaměstnanců. 
Provést revizi těchto pravidel. 


Byla vytvořena nová pravidla pro pořizování a 
zveřejňování fotografií. 


Vedení školy není dostatečně zapojeno do 
problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově 
informováno 


o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve 
škole. 


Vedení školy absolvovalo seminář "Kyberšikana". 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. 
výchovný poradce není zapojen do řešení 
problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň 
na stejné úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno 
proškolení alespoň základních zásad kybernetické 


bezpečnosti 


Zaměstnanci absolvovali školení "Kyberšikana". 
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1 Úvod 


Oblast kybernetické bezpečnosti je nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve školách a školských 


zařízeních, která nabývá stále většího významu především z důvodu rozšiřování informačních 


technologií do oblastí, které byly dlouho přehlíženy. Účelem této analýzy je zjištění aktuálního stavu 


zajištění kybernetické bezpečnosti v základní školách zřizovaných Městskou částí Praha 3, přičemž 


v rámci jedním z cílů této analýzy je zapojení všech základních škol do celoevropského projektu eSafety 


Label s cílem dosáhnout standardu, který bude hodnocen minimálně bronzovou úrovní v systému 


hodnocení tohoto projektu. 


2 Metodika 


Metodika této analýzy rizik byla částečně převzata z ČSN ISO/IEC 27005. Hlavním cílem je stanovení 


doporučených pravidel a postupů na základě hodnocení rizik z této analýzy tak, aby bylo možné 


stanovit plošný standard, jehož zavedení by mělo vést k optimalizaci kybernetické bezpečnosti ve 


školách. 


3 Pracovní postupy k prevenci kybernetické kriminality 


Prevence kybernetické kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika jejího výskytu, stejně 


jako i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a školu, včetně strachu z kybernetické kriminality. 


Prevence kybernetické kriminality se snaží působit na její různorodé příčiny. Prosazování pravidel 


a případných sankcí z nich plynoucích jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich 


potenciálně preventivním účinkům. 


V rámci provedené analýzy a hodnocení rizik bylo stanoveny tyto čtyři oblasti, ve kterých jsou 


definovány preventivní pracovní postupy: 


- Řízení kybernetické bezpečnosti ve škole 


- Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání 


- Kybernetická bezpečnost mimo školu 


- Podpora informovanosti zaměstnanců 


3.1 Řízení kybernetické bezpečnosti ve škole 


Prvotním krokem by mělo být stanovení osoby odpovědné za řízení kybernetické bezpečnosti a s tím 


související vzdělávání a prohlubování znalostí této osoby. Dobrou praxí je jmenování této osoby v rámci 


organizační struktury školy, přičemž tato osoba by neměla být shodná s osobou, která zajišťuje 


technickou správu školní sítě. Mělo by se jednat o metodika, který stanovuje pravidla, případně je 


navrhuje a konzultuje s vedením školy za účelem jejich zefektivnění a uvedení do praxe. 


Nedílnou součástí řízení kybernetické bezpečnosti musí být stanovení alespoň minimální míry 


odpovědnosti především pedagogických pracovníků školy právě za spolutvorbu pravidel a kontrolu 


jejich dodržování. Značně nevhodný je postup výhradně příkazovým způsobem, který většinu 


zaměstnanců školy odradí od jakékoli vlastní iniciativy. 


Stanovená pravidla včetně výstupů kontroly jejich dodržování by měla být dostupná všem 


zaměstnancům, kteří by měli být schopni v dostatečné míře tyto výstupy prezentovat žákům a tím na 


ně preventivně působit. 







 


 


3.2 Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást vzdělávání 


Kybernetická bezpečnost je zpravidla řešena výhradně v rámci výuky informačních technologií, což 


nemusí být dostačující. Vhodnou praxí je implementovat používání informačních technologií do výuky 


plošně, včetně možnosti zapojení žáků do mimovýukových činností, které využívají právě informační 


technologie, například formou školních her využívajících mobilní zařízení k získávání úkolů a indicií 


k řešení úkolů v těchto hrách. 


Vzdělávání je vhodné doplnit například peer to peer tréninkem, kdy zkušenější uživatelé informačních 


technologií z řad žáků, se přímo účastní na vzdělávání svých vrstevníků. 


3.3 Kybernetická bezpečnost mimo školu 


Škola by měla být otevřena podnětům především z řad žáků, kdy by žáci měli být dostatečně 


informování o možnosti využití školního prostředí k řešení situací a rizik i z jejich mimoškolního života. 


V praxi se osvědčilo pořádání seminářů vedených osobami zajímavými pro žáky, v dnešní době typicky 


youtubeři, programátoři a vývojáři softwaru užívaného žáky ve volném čase, odborníci na poli 


mobilních zařízení apod. Pro získání přehledu o tom, o jaké semináře by měli žáci zájem je dobré 


v pravidelných intervalech (např. 1x za 3 měsíce) provést dotazníkový průzkum, který bude mít za cíl 


zjistit, co je aktuálně nejvíce využívanou oblastí v rámci informačních technologií. 


3.4 Podpora informovanosti zaměstnanců 


Zdaleka ne všichni zaměstnanci jsou zvyklí z vlastní iniciativy sledovat trendy a vývoj v oblasti 


informačních technologií, proto je vhodné, aby například metodik ICT vypracovával o tomto vývoji 


v pravidelných intervalech newsletter, který bude dostupný všem zaměstnancům. Cílem je dát 


zaměstnancům podnět k účasti na plošné informovanosti v této oblasti. V praxi se lze velice často 


setkat s tím, že zaměstnanci mají větší zájem o získávání informací o ICT v okamžiku, kdy je jim 


přínosem i do jejich soukromého života (např. informace o možnostech bezpečnostních nastavení 


jejich domácích PC, modemů, wifi routerů apod.). 


4 eSafety Label 


Jedná se o evropskou akreditační a podpůrnou službu pro školy, kterou vytvořila organizace European 


Schoolnet. Díky této službě mohou všechny školy, které se do tohoto projektu zapojí, porovnat 


a vyhodnotit úroveň své kybernetické bezpečnosti jednak se stanovenými standardy a jednak se 


standardy v jiných školách. 


Základní školy zřizované Městskou částí Praha 3 provedli vlastní hodnocení (AF hodnocení) s výsledky 


uvedenými v kapitole 5.1. Cílem tohoto hodnocení bylo vyhodnocení a stanovení doporučení 


k dosažení minimálně úrovně „BRONZE“, což se až na jednu školu podařilo všem. 


Některé školy mají velice blízko k získání hodnocení „SILVER“, toho však lze dosáhnout především 


aktivním využíváním portálu esafetylabel.eu (získávání tzv. komunitních bodů). Do aktivního využívání 


se řadí mj. více registrovaných pracovníků školy na portálu a jejich aktivní práce s portálem, jako např. 


hlášení incidentů, přispívání do diskuzního fóra apod. 


Na základě tohoto hodnocení byly stanoveny akční plány dle metodiky eSafety Label, které jsou 


nedílnou přílohou této analýzy. Akční plány pokrývají především oblasti infrastruktury, pravidel 







 


 


přijatelného užití včetně pravidel pro řešení incidentů a praxe v rovině řízení kybernetické bezpečnosti 


a vzdělávání v ní. 


4.1 Seznam základních škol a dosažené úrovně v hodnocení eSafety Label 


 Organizace 
AF 


body 
komunitní 


body 
dosažené hodnocení 


eSafety Label 


1 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 


24 0 BRONZE 


2 
Základní škola a Mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 


46 0 BRONZE 


3 
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966 


22 0 IRON 


4 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, nám. 
Jiřího z Lobkovic 22/121 


29 0 BRONZE 


5 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 32 0 BRONZE 


6 
Základní škola Chmelnice, Praha 3, 
K Lučinám 18/2500 


40 0 BRONZE 


7 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 40 0 BRONZE 


8 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 45 0 BRONZE 


9 
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 


35 0 BRONZE 


10 
Základní škola Pražačka, Praha 3, 
Nad Ohradou 25/1700 


19 0 BRONZE 


 


5 Skutečný stav zajištění kybernetické bezpečnosti 


Skutečný stav kybernetické bezpečnosti ve školách byl vyhodnocen na základě místního šetření, 


osobního setkání se zástupci školy, vyplnění formuláře, z nějž vyplývá vyhodnocení nedostatků 


v jednotlivých školách uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 


Souhrnně lze říci, že míra kybernetické bezpečnosti je na dostatečné úrovni, s tím, že v každé škole 


existují slabší stránky popsané dále včetně doporučení k jejich odstranění. 


6 Závěr - přílohy 


6.1 Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění 


6.2 Příloha č. 2: Akční plány jednotlivých škol z hodnocení  eSafety Label 


 


 







 


 


Příloha č. 1: Vyhodnocení slabých stránek a doporučení k jejich odstranění 


 ORGANIZACE SLABÁ STRÁNKA/NEDOSTATEK DOPORUČENÉ OPATŘENÍ 


1 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití ICT. 
Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 


(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů 
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Vedení školy není zapojeno do problematiky kybernetické 
bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno 
o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole. 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce 
není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné 
úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň 
základních zásad kybernetické bezpečnosti 


2 
Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta, 
Praha 3, Vlkova 31/800 


Plošné vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. 


Doporučeno pravidelné školení zaměstnanců školy v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. 


3 
Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití ICT. 
Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 


(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů 
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Neexistují pravidla pro pořizování a zveřejňování fotografií 
dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců. 


Stanovit tato pravidla v rámci zpracování Zásad přijatelného 
použití ICT 


Vedení školy není zapojeno do problematiky kybernetické 
bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno 
o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole. 


V kybernetické bezpečnosti jsou vzděláváni jen některé 
věkové skupiny žáků. 


Stanovit systém vzdělávání ve spolupráci s odbornými lektory. 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce 
není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné 
úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň 
základních zásad kybernetické bezpečnosti 


4 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 


Zpracované Zásady přijatelného použití ICT nejsou provázány 
s ostatními interními pravidly. 


Je vhodné Zásady přijatelného použití ICT svázat alespoň 
s pravidly a opatřeními proti šikaně. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů 
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). 


Zapracovat do Zásad přijatelného použití ICT 
a dalších návazných dokumentů. 







 


 


Chybí revize pravidel pro pořizování a zveřejňování fotografií 
dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců. 


Provést revizi těchto pravidel. 


5 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 


Uživatelé dostávají přidělené heslo k přihlášení ke školní síti, 
nemohou jej měnit. 


Uživatelé by si měli zvolit heslo vlastní a nesdělovat jej nikomu 
(ani administrátorovi), doporučená povinná změna hesla 


nejdéle po 3 měsících. 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití ICT, jsou 
integrována do školního řádu.  


Revize integrovaných pravidel, případné vytvoření 
samostatných Zásad přijatelného použití ICT ve škole. 


6 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18 
Není stanoven postup pro případy sledování a užívání 


ilegálního nebo nevhodného obsahu. 
Stanovit jednoduchá pravidla včetně preventivních opatření. 


7 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96 
Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce 


není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. 
Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné 


úrovni, jako vedení školy. 


8 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 Existuje školou neschválený profil na sociální síti Facebook. 
Zjistit, kdo je autorem a domluvit s ním, aby byl profil označen 


jako „unofficial“. 


9 
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Poděbrad 8 


Zpracované Zásady přijatelného použití ICT nejsou provázány 
s ostatními interními pravidly. 


Je vhodné Zásady přijatelného použití ICT svázat alespoň 
s pravidly a opatřeními proti šikaně. 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů 
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). 


Zapracovat do Zásad přijatelného použití ICT 
a dalších návazných dokumentů. 


10 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25 


Nejsou zpracované zásady přijatelného použití ICT. 
Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 


(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Nejsou stanovena pravidla pro protokolaci a řešení incidentů 
(kyberšikana, nezákonný obsah apod.). 


Zpracovat Zásady přijatelného použití ICT 
(vzor dostupný na esafetylabel.eu). 


Chybí revize pravidel pro pořizování a zveřejňování fotografií 
dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců. 


Provést revizi těchto pravidel. 


Vedení školy není dostatečně zapojeno do problematiky 
kybernetické bezpečnosti. 


Vedení školy by mělo být alespoň rámcově informováno 
o vývoji a stavu kybernetické bezpečnosti ve škole. 


Zaměstnanci školy na pozicích jako např. výchovný poradce 
není zapojen do řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. 


Tito zaměstnanci by měli být informováni alespoň na stejné 
úrovni, jako vedení školy. 


U ostatních zaměstnanců je doporučeno proškolení alespoň 
základních zásad kybernetické bezpečnosti 
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V měsící srpnu 2018 byla dokončena hloubková analýza spokojenosti škol s prací 
pedagogicko psychologické poradny. Výsledky předznamenávají nutnost přenosu 
změn v procesu výchovného poradenství v rámci školního roku 2018/2019, tedy v 
rámci Ročního akčního plánu na další období. Analýza podpůrných služeb pro 
základní školy bude vložena do příloh.  
V měsíci září 2018 proběhla analýza využívání volnočasových produktů městské 
části Praha 3. Šlo ale jen o oritentační průzkum. 

Popis cílových skupin a jejich zapojení do projektu 

Při přípravě analytické části MAP byly identifikovány hlavní cílové skupiny, které 
budou realizací projektu dotčeny, bylo analyzováno jejich zapojení do projektu  
a přínos pro cílové skupiny. 

Cílová skupina: 
Děti a žáci 

Popis cílové skupiny: 
MČ Praha 3 měla před zahájením projektu celkem 6 133 dětí a žáků (všechna data - 
počty dětí a žáků, jsou dle zahajovacích výkazu S1 a S3 k 30. 9. 2015). V letech 
projektu počet dětí a žáků kolísal v úrovni 5 %, což není pro potřeby zadání projektu 
významnou odchylkou. 

MČ zřizuje 13 samostatných MŠ: celkem 1 499 dětí 

MŠ Jeseniova 4, 6 - 172 dětí 
MŠ Jeseniova 98 - 100 dětí 
MŠ Jeseniova 204 - 112 dětí 
MŠ Libická - 170 dětí 
MŠ Milíčův dům - 67 dětí 
MŠ Na Balkáně - 100 dětí 
MŠ Na Vrcholu - 72 dětí 
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic - 121 dětí 
MŠ Pražačka - 154 dětí 
MŠ Sudoměřská - 100 dětí 
MŠ U Zásobní zahrady - 100 dětí 
MŠ Vozová - 156 dětí 
MŠ Waldorfská - 75 dětí 

5 MŠ a ZŠ: celkem 2 368 dětí a žáků 

ZŠ a MŠ Jarov - 355 dětí a žáků 
ZŠ a MŠ Chelčického - 571 dětí a žáků 




 


 


Analýza spokojenosti občanů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 


v Praze 3 


 


Pavel Vojtěch, referent odboru školství 


Ing. Milan Hausner, expert MAP 


 


Součástí projektu MAP Praha 3 jsou také volnočasové aktivity, jejich posouzení a možný návrh 


strategických změn v závislosti na zájmu občanů. Z uvedeného důvodu byla v průběhu akce 


VOLNÝ ČAS NA TROJCE, která se konala 5. 9. 2018 na náměstí Jiřího z Poděbrad 


uspořádána anketa k této aktivitě.  


49 respondentů z řadu rodičů s dětmi se vyjádřilo tímto způsobem.  


 


Je nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v Praze 3 vyhovující?  


 


 


Naprostá většina respondentů je s nabídkou volnočasových aktivit v Praze 3 spokojena, 


někteří v doplňující otázce upřesňovali, co i přes svou spokojenost postrádají. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


96%


4%


Je  nabídka volnočasových aktivit pro děti 
a mládež v Praze 3 vyhovující?


ANO NE







 


 


 


 


 


Co postrádáte? 


 


 


Jednalo se zejména o kroužky pro nejmenší, dále z rozpravy vyplynulo, že by rodiče uvítali 


více rekreačních kroužků a sportovních aktivit, kde nerozhoduje výkon a nekoná se každý 


víkend nějaké utkání. 


Zdá se, že nabídka zájmových aktivit na Praze 3 je hodnocena převážně pozitivně. Přesto je 


referenční vzorek velmi malý, proto lze výsledky ankety považovat pouze za orientační. 


80%


8%


2%


2% 2% 2% 2% 2%


Doplňující otázka: Co postrádáte?


NIC Více hřišť a kroužků pro nejmenší  0-5 let


Turistické kroužky Více kroužků pro rodiče a děti


Hudební zájmové kroužky - pro radost Řecko-římský zápas


Přírodověda Plavání







 


 


Které aktivity pro děti a mládež v Praze 3 považujete za přínosné? 


 


  


Jako nejpřínosnější byly jednoznačně vyhodnoceny pohybové a sportovní aktivity, samostatně 


bylo často zmiňováno plavání. Další v pořadí byly kroužky s uměleckým, případně technickým 


zaměřením. Projekt Zdravé děti na Trojce tedy přinesl své ovoce. Právě na tuto oblast se 


zaměří i další aktivity, které jsou součástí Ročního akčního plánu na další období po skončení 


Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Praha 3, který skončí v říjnu 2018. 


Využívají vaše děti městská hřiště?  
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7%7%
7%


5%


5%


3%


3%
2%


2%


2%
2%
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2%


2%


2%
2%


2%
2%


2%
2%


Které aktivity pro děti a mládež v Praze 3 považujete za 
přínosné?


Sportovní a pohybové aktivity Plavání Malování, výtvarné, keramika


Kroužky, přehlídky kroužků Ulita, DDM IT, programování


Tanec, balet, cheer leaders Vše co je finančně dostupné Umělecké dílny


Divadlo Fotbal Sokol


Sportovní akce Turistika Vodní hry


BESIP Joga Nízkoprahové kluby


Hudební Hřiště Skaut


Výuka náboženství


94%


6%


Využívají vaše děti městská hřiště?


Ano Ne







 


 


 


 


Z odpovědí na závěrečnou otázku zcela jasně plyne, že děti naprosté většiny respondentů 


využívají městská hřiště. I zde se ukazuje nutnost podrobnějšího průzkumu a využití 


participativního rozpočtu jako prostředků pro posílení zájmových aktivit dětí Městské části. 


 


Celkový závěr: 


Z výsledků sice jednoznačně plyne, že mezi tázanými většinově panuje v oblasti 


volnočasových aktivit spokojenost (v několika oblastech je možno nabídku samozřejmě ještě 


rozšířit), nicméně nelze usnout na vavřínech. Uvedený průzkum je jen potvrzením nutnosti 


zadat anketu mnohem rozsáhlejší a plošnou. Jedině pak bude možno z hlediska Městské části 


vyslovit skutečnou spokojenost.   


 


 


 


Zpracoval: Milan Hausner, Pavel Vojtěch 


V Praze dne 10. 9. 2018 
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Analýza spolupráce škol a PPP Praha 3  
 


J. Vaníčková, koordinátor PS MŠ,  


N. Hrebiková, koordinátor PS ZŠ 


Milan Hausner, expert MAP  


Schváleno a projednáno na výjezdní poradě ředitelů, Mělník    9. 10. 2018  


               


1. Úvod 


Na základě podnětu pracovní skupiny MŠ a PS pro ZŠ podle harmonogramu prací (RAP MAP Praha 3) byla provedena hloubková analýza 


spolupráce PPP a MŠ a ZŠ v regionu Praha 3. V měsíci květnu a červnu připravila J. Vaníčková, koordinátor PS MŠ  


v součinnosti s členkami pracovní skupiny analytický dotazník, na který do konce července odpovědělo všech 18 subjektů. Analýza názorů 


základních škol následovala v měsíci srpnu a září 2018. 


Tento materiál byl schválen poradou ředitelů dne 9. 9. 2018 
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2. Doporučení vyplývající z jednotlivých analýz 


PS pro MŠ vychází ze zjištěných potřeb pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání a pro zlepšení spolupráce navrhuje: 


Mateřské a základní školy 


1. PPP by měla  poskytovat odbornou pomoc, konzultace, a to zásadně v konkrétní podpoře, popisu metod a forem práce 
pro děti s podpůrnými opatřeními, a to v přímé vazbě na potřebu mateřské školy. Zpětná vazba by měla být ve všech 
případech ověřena vzájemně.. 


2. Textace nových diagnostických dotazníků musí reflektovat změny v předškolním vzdělávání a odrážet aktuální potřeby pro 
potřeby výchovy a posouzení školní zralosti  


3. Test školní zralosti je nutno provádět v přímé součinnosti s mateřskou školou na základě souhlasu zákonných zástupců 


v rámci GDPR 


4. Pokud probíhá diagnostika žáka, nelze opomenut návštěvu pověřeného pracovníka v příslušné mateřské škole z důvodů,  


a. Vnímání reálného chování dítěte v prostředí ostatních dětí  


b. Možné konzultace s výchovnými pracovníky školy. 


5. Základní školy jsou v převážné míře s činností PPP spokojeny a oceňují odbornou pomoc pracovníků poradny v této 
oblasti. 


6. Zásadní změnou ale musí projít forma doporučení pedagogicko -psychologické poradny, aby více reflektovala zákonná 
doporučení a formuláře (podpůrná opatření) nezbytné pro další školskou administrativu. Je doporučováno postoupit 
v elektronizaci pedagogicko psychologické poradny, aby bylo možno generovat html kódy pro potřeby výkaznictví a 
statistik. 
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3. Analytická zpráva MŠ 


Již z prvního pohledu do výsledků je patrné, že spolupráce s PPP bude vyžadovat nové formy a způsoby spolupráce. U jednotlivých otázek jsou uvedeny formy odpovědí, 


a dále pak typické výpovědi a následující závěr. Míra response byla 100 %.  


Potřebují MŠ PPP a proč?  


Všechny MŠ považují spolupráci s PPP za zásadní. Z textace však lze vyčíst, že ne vždy panuje spokojenost s naplňováním tohoto cíle.  


• Posouzení vývojových vad, odlišné způsoby chování, problémy s učením, nefunkční spolupráce pediatra a rodiny- ne vždy při podezření rodiče včas upozorní 


na problém, posouzení školní zralosti dětí, jejichž rodiče požadují OŠD či předčasný vstup do ZŠ  


• Spolupráce s PPP je jasně nastavena (odborná pomoc a konzultace zejména při zjišťování vývojových odchylek a diagnostika dětí, a to jak na žádost MŠ, tak 


na žádost rodičů / spolupráce při posouzení dítěte pro účel stanovení stupně podpůrného opatření a k doporučení a konzultace vedení a rozvíjení dítěte  


v potřebných oblastech / doporučení OŠD a také provádění testů školní zralosti přímo v mateřské škole / osobně docházet do MŠ pro stanovení přesnější 


diagnostiky dětí /lepší nastavení spolupráce s učitelkami z MŠ   


• Diagnostika  


• rada při problémech vzdělávání, v poslední době jako podporu při jednání s rodiči  


• V případě pochybností o chování dítěte, o schopnosti dítěte zvládnou běžný režim v MŠ, o jeho zralosti na školní docházku.  Za účelem pozvání dítěte a rodičů 


do PPP, zjištění problému, diagnostikování, vysvětlení problému rodičům  


• pomoc s výchovou a vzděláváním dítěte s problémem, navržení správných pedagogických  postupů a možností, spolupráci poradny a rodičů směřující k pomoci 


dítěti.    


• Očekáváme konkrétní podporu, metody a formy práce s dětmi se znevýhodněním. V případě problémového chování dítěte v kolektivu  očekávám smysluplnou 


déletrvající návštěvu tak, aby si děti na přítomnost neznámé osoby přivykly a chovaly se přirozeně.  
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     Jak často využíváme pomoc PPP  


 


 


 


MŠ nejčastěji využívají PPP na začátku školního roku na diagnostiku dětí, pro určení podpůrných opatření a začátkem druhého pololetí pro posouzení školní zralosti.  


V průběhu roku je PPP oslovována z důvodu potřeby konzultace event. odborné pomoci, nicméně frekvence zvláště u dětí s podpůrnými opatřeními nemá žádné znaky 


pravidelnosti či standardizovaných forem spolupráce.  
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Postačuje dosavadní přístup PPP?  


 


Téměř polovina MŠ není spokojena se způsobem práce PPP: (pozorování dětí v průběhu oběda či naprostá nespokojenost).  


Co postrádám při jednání s PPP  


Zde ponecháváme odpovědi MŠ bez dalšího komentáře. Nicméně lze konstatovat, že:  


chybí aktivní komunikace, zpětná vazba vyšetření, metodická pomoc, návštěva psychologa v MŠ při vyšetřování dítěte, zájem  


• Odbornou pomoc dětem a rodičům, rady a návody pedagogům pro práci s dětmi  se SVP (s odlišným chováním)  


• Aktivní komunikaci, jednoznačné partnerství (nikoli opovrhování názory zpracovanými učitelkami z MŠ) / kolegialitu / profesionálnost / solidnost  
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• zpětnou vazbu vyšetření dítěte  


• Chuť řešit děti z MŠ  


• rychlou zpětnou vazbu  


• Uvítala bych větší iniciativu ve spolupráci ze strany PPP.  


• Návrhy konkrétních metod práce s daným dítětem. Měla jsem zprávu SPC – 4stránkový elaborát, popisující momentální stav rozvoje dítěte ve všech oblastech 


a doporučeními jak postupovat dále. Které metody budou pro dítě vhodnější při rozvíjení čtenářské gramotnosti, jestli se zaměřit na vizuální paměť dítěte…….  


 


 


Vyhovující dotazníky  


 


   


9 % 


59 % 


27 % 


5 % 


Vhodnost využívaných dotazníků 


ano ne nepotřebujeme bez odpovědi 
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Dotazníky v praxi PPP jsou pro většinu MŠ nevyhovující, což dokreslují i odpovědi:  


• Nevyhovují, nejsou konkrétní a málo propracované  


• již více jak 15let jsou beze změn, chybí zahrnutí dle aktuálních potřeb (podpůrná opatření)   Názvosloví je zastaralé  


• Nevyhovují, používají členění vzdělávacího obsahu z doby socialismu. Bylo by výhodnější, abychom mohli vycházet z našich evaluací dítěte.  


   


V čem nevyhovují, co chybí či je zbytečné  


Dotazníky používané PPP nereflektují změny v předškolním vzdělávání, neodráží aktuální potřeby pro zjišťování PO, neodpovídají stávajícím požadavkům  


• Chybí v nich posouzení pozornosti, pracovní hodnocení, jemná motorika, grafomotorika, sluchové, zrakové, prostorové vnímání, paměť  


• Návštěvy poradenského psychologa v MŠ v případě, že se objeví problémové dítě, zjištění problematických projevů jeho chování přímo v třídním kolektivu  


a diskuse s učitelkou o pomoci při vzdělávání  


• Již nevyhovují. Hlavně po vyplnění dotazníku zřejmě nic nepokračuje, nejsou žádné výstupy.  


Alespoň k nám se žádné informace z poradny ani od rodičů nedostanou.    
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Proč požadujeme, aby odborník PPP chodil do MŠ? 


  


 


• Pracovník PPP vidí dítě v prostředí MŠ, kde se denně pohybuje a chová se jinak než při návštěvě poradny, kde je i s rodičem  


• Jeho poznatky o dítěti budou rozšířené o pozorování dítěte v prostředí MŠ (sociální kompetence, jak se „handicap“ dítěte projevuje v prostředí třídy, přechodu 


v rámci MŠ (šatny, jídelny, zahrady).  


• Naprosto chybí osobní komunikace s třídními učitelkami.  


• Aby viděl dítě v kolektivu, ve známém prostředí, bez rodičů  


  


82 % 


6 % 


12 % 


Přítomnost PPP v MŠ  


ano ne bez odpovědi 
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• Psychologická intervence, primární prevence, spec.ped.diagnostika  


• Očekávám jeho vhled do trablů, se kterými se potýkáme v běžném provozu. Např. máme zprávu PPP, že je dítě nadměrně inteligentní a třída by se mu měla 


přizpůsobit… Ale co ostatní děti, to už psychologa od stolu nezajímá  


• Pracovník PPP vidí dítě v prostředí MŠ, kde se denně pohybuje a chová se jinak než při návštěvě poradny, kde je i s rodičem. Chybí komunikace s učitelkami. 


 


Navštívil v posledních 2 letech pracovník PPP MŠ?  


Zde je více než patrná, že predikce zcela selhává. Tento parametr považujeme za jeden z nejzávažnějších. 


  


   


22 % 


45 % 


22 % 


11 % 


Přítomnost PPP v MŠ za poslední dva roky  


ano ne třídní schůzka bez odpovědi 
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• Za posledních 20 let ne   


• Za posledních 12 let nenavštívil, přes opakované požadavky v minulých letech. Z toho důvodu docházela po několik let na testy školní zralosti psycholog  z 


PPP Prahy 8. V letošním roce jsme vznesly dotaz a požadavek směrem k PPP Prahy 3 na vypracování testů školní zralosti s předškoláky zde v MŠ (e-mail 


odeslán dne 10. 1. 2018 – k dnešnímu dni bez jakékoli odpovědi.  


Byla PPP požádána o návštěvu MŠ?  


MŠ nemají k PPP důvěru, neoslovuji ji, protože mají špatné zkušenosti.  
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Test školní zralosti? 


 


   


 
 


• Jednoznačně ano, poté pohovořit o výsledcích s třídními učitelkami a poté mít ještě v MŠ odpolední poradnu pro rodiče těchto dětí (takto jsme to měli 


zavedeno po mnoho let s paní z PPP Prahy 8).  


• Ano. Každý rok by měl MŠ navštívit poradenský psycholog a nabídnout rodičům dětí testování školní zralosti. Dostatečně před zápisy, aby se rodiče mohli lépe 


a včas rozhodovat  o odkladu či odchodu do přípravné třídy.  


• Za nás v tom nevidím žádný přínos. Při pečlivě vedené dokumentaci dítěte víme dost přesně, zda dítě zralé je, či ne.  


 


  


65 % 


23 % 


12 % 


Test školní zralosti   


ano ne nevíme 
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Zpětná vazba na odpovědi v dotazníku  


Zde je zcela zřetelné, že chybí zpětná vazba vůči MŠ.  


 


 


 


• Zpětná vazba na vyšetření neexistuje, zůstává na uvážení rodičů, zda budou MŠ informovat  


• Jednoznačně ano!!! Zprávy z posouzení dítěte chodí jen v několika větách, pouze konstatují velmi stručně závěr, pro další práci s dítětem v MŠ v podstatě 


nevyužitelné. Zároveň se tímto velmi ohrazuji proti jednání pracovníků z PPP Prahy 3, kteří vypracované dotazníky, které o dítěti posílá mateřská škola, 


  


88 % 


6 % 
6 % 


Zpětná vazba chybí   


ano ne bez odpovědi 
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nechají přečíst rodičům, když dojdou do poradny. Domníváme se, že dotazníky o dítěti vypracované třídními učitelkami mají sloužit výhradně jako podpůrný 


materiál pro odborníka z PPP Prahy 3!!!  


• Samozřejmě, to nejvíc chybí  


• Plně souhlasím. Pokud vím, vedení PP3  zprávu ani nevypracovává. Jen rodičům sdělí. Ovšem co si z toho rodič zapamatuje, se vůbec nebere v potaz.  
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4. Analytická zpráva ZŠ  


  


Respondenti  


Souhrnný dotazník k průzkumu spokojenosti s prací podpůrných služeb připravila pracovní skupina v rámci MAP. Průzkum je zaměřen na spokojenost základních škol  


s prací Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9, tedy školského poradenského zařízení, s nímž školy obvodu Prahy 3 spolupracují nejčastěji. Dotazníkového 


šetření se účastnilo v průběhu měsíce září 2018 všech 10 základních škol Prahy 3, všichni respondenti vyplnili celý dotazník, který byl připraven s využitím Microsoft 


Forms. Dotazník vyplňovali ředitelé škol nebo jimi pověření pracovníci školy.  
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Co očekáváte od spolupráce se školským poradenským zařízením (ŠPZ)?  


posouzení školní zralosti a případné doporučení odkladu nebo  


10 


předčasného nástupu do školy  


vydání doporučení ke vzdělávání pro poskytování podpůrných opatření  


10  


(PO)  


konzultace a odborné rady při poskytování PO pedagogům  9  


konzultace a odborné rady při poskytování PO asistentům pedagoga  8  


konzultace a odborné rady při vypracování IVP  9  


konzultace v případě výskytu problémů při vzdělávání dítěte, které je  


8 v péči ŠPZ  


konzultace v případě výskytu problémů při vzdělávání dítěte, které není  


8 v péči ŠPZ  


konzultace při problémech s chováním dítěte ve škole  10  


 pomoc při řešení problémů ve vztazích mezi žáky ve třídě (šikana, agrese)  8  


psychologická pomoc dětem v krizové situaci, pokud s tím rodiče souhlasí  


7  


(např. rozvod, úmrtí jednoho z rodičů, oběť šikany, sebepoškozování)  


  1  
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Dotazník nabízel 10 možností, respondenti uváděli, co očekávají školy od spolupráce se školským poradenským zařízením obecně. Odpovědi ukázaly, že školy očekávají 


všechny nabízené možnosti (počet respondentů, kteří zvolili danou možnost, se pohybuje od 7 do 10). Možnost doplnit další očekávání k nabízeným možnostem využil 


jeden respondent, který připojil, že očekává poskytování kariérového poradenství.  


  


Ohodnoťte, jak PPP pro Prahu 3 a 9 tato Vaše očekávání naplňuje – použijte hodnocení známkou jako ve škole.  


Výsledná průměrná známka je 2,1. Celkově jsou tedy základní školy s prací PPP velmi spokojeny. V hodnocení jednotlivých respondentů se vyskytovaly velké rozdíly, 


vyskytly se známky z celé škály, ovšem převažovalo kladné hodnocení (5x hodnocení stupněm 1, 2x hodnocení stupněm 2, 1x hodnocení stupněm 3, 1x hodnocení 


stupněm 4, 1x hodnocení stupněm 5). Ojedinělá špatná hodnocení by bylo možné vysvětlit tím, že jednotlivé školy mají v péči různí psychologové, tuto hypotézu však 


popírá fakt, že ten samý psycholog, který má od jednoho z respondentů špatné hodnocení, je jiným respondentem hodnocen jako výborný (platí v obou případech 


negativního hodnocení).  
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Pokud PPP vaše očekávání uvedená v bodě 1 zcela nenaplňuje, uveďte, v kterých bodech nejste spokojeni:  


vydání doporučení ke vzdělávání pro poskytování podpůrných opatření  


6  


(PO)  


konzultace a odborné rady při poskytování PO pedagogům  2  


konzultace a odborné rady při poskytování PO asistentům pedagoga  2  


konzultace a odborné rady při vypracování IVP  4  


konzultace v případě výskytu problémů při vzdělávání dítěte, které je  


1 v péči 


ŠPZ  


konzultace v případě výskytu problémů při vzdělávání dítěte, které není  


1 v péči 


ŠPZ  


konzultace při problémech s chováním dítěte ve škole  3  


pomoc při řešení problémů ve vztazích mezi žáky ve třídě (šikana, agrese) 


 2  


psychologická pomoc dětem v krizové situaci, pokud s tím rodiče souhlasí  


1  


(např. rozvod, úmrtí jednoho z rodičů, oběť šikany, sebepoškozování)  
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Nejvíce respondentů vyjadřuje nespokojenost s vydáváním doporučení ke vzdělávání (6 respondentů), dále s poskytováním konzultací a odborných rad při vypracování 


IVP (4 respondenti) a také s poskytováním konzultací při řešení problémů s chováním dítěte ve škole (3 respondenti). Každý bod byl zvolen alespoň jednou, rozdíly v 


odpovědích mohou zřejmě vyplývat jak z odlišné situace na školách, tak z rozdílného přístupu jednotlivých poradenských psychologů.  


  


Pokud ve škole vzděláváte i žáky, kteří jsou v péči jiného ŠPZ než je PPP P 3 a 9,  


porovnejte své zkušenosti a ohodnoťte PPP P 3 a 9 na základě tohoto srovnání:  


jsme více spokojeni než s jinými ŠPZ  3 je srovnatelná s ostatními ŠPZ  3  


je přibližně srovnatelná, ale přivítali bychom změny  2  


je v něčem lepší a v něčem horší  1  


je horší než jiná ŠPZ  1  


  


V porovnání s jinými ŠPZ je hodnocena PPP pro Prahu 3 a 9 dobře, většina škol ji považuje za lepší nebo srovnatelnou.  


  


Upřesnění odpovědí k otázce číslo 5.  


Možnost doplnit zvolenou odpověď využilo 7 respondentů, z toho 4 respondenti rozvedli kladné hodnocení. Jeden z respondentů požaduje lepší informování o změnách 


legislativy ze strany poradny. V odpovědích se objevuje ocenění práce psychologů, ale na druhou stranu výhrady k formě vydávaných doporučení. Jeden z respondentů 


uvedl, že dlouhodobě bojuje za změnu psychologa.  







 
 


19  


 


 Jak často jste v kontaktu s PPP P 3 a 9?  


obdržíme pouze doporučení pro vzdělávání  0 při pravidelných návštěvách 


psychologa ve škole  2  


při pravidelných návštěvách psychologa ve škole a dále v případě potřeby  


4  


(z iniciativy školy)  


při pravidelných návštěvách psychologa ve škole a dále v případě potřeby  


0  


(z iniciativy PPP)  


při pravidelných návštěvách psychologa ve škole a dále v případě potřeby  


4 (z iniciativy školy i 


PPP)  


  


Pravidelné návštěvy psychologa ve škole uvádějí všechny školy, doplněné podle potřeby o další konzultace celkem 8 škol.  
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Jakou formou probíhá komunikace mezi školou a PPP P 3 a 9?  


osobní komunikace při pravidelné návštěvě psychologa ve škole  10  


osobní komunikace při mimořádné návštěvě psychologa ve škole  


5  


(na žádost školy)  


e-mailová komunikace s pracovníky poradny  2 telefonická komunikace s 


pracovníky poradny  7 osobní konzultace v poradně na základě domluvy  3  


  


Podle respondentů jsou využívány různé formy komunikace, ve všech případech probíhá osobní komunikace při pravidelných návštěvách ve škole, velmi častá je také 


telefonická komunikace.  


Jste s komunikací mezi školou a PPP P 3 a 9 spokojeni?  


ano, komunikace je dostatečná  8  


v podstatě spokojeni, ale přivítali bychom zlepšení  1  


 ne, nespokojeni  1  


  


S komunikací mezi školou a poradnou jsou spokojeny všechny školy kromě jedené.  


Uveďte, jaké změny v komunikaci byste přivítali  
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Možnost doplnit hodnocení komunikace s PPP využilo 7 respondentů, 2 z nich ale jen upřesnili, že žádné změny oproti současnému stavu nechtějí. V ostatních 


odpovědích převažuje poptávka po jiné formě vydávaných doporučení a zpráv, především po tom, aby byly více v souladu s platnou legislativou a obsahovaly konkrétní 


informace, které škola využije při poskytování podpůrných opatření. Jeden z respondentů si stěžuje na váznoucí e-mailovou komunikaci.  


  


Jak jste spokojeni s konzultacemi psychologa přímo ve škole?  


 zcela spokojeni  7  


v podstatě spokojeni, ale přivítali bychom změny  2  


 ne, nespokojeni  1  


  


  


Z odpovědí respondentů vyplývá převládající spokojenost s konzultacemi poradenských psychologů ve školách.  


  


  


Uveďte, jaké změny byste v této oblasti přivítali  


Možnost doplnit hodnocení spokojenosti s návštěvami psychologů ve školách využilo 6 respondentů, z nichž dva uvedli, že žádné změny v této oblasti nepožadují. Jeden 


z respondentů požaduje změny v aktivitě, odbornosti a přístupu psychologa. Druhý respondent požaduje, aby měl v péči obě pracoviště školy stejný psycholog. Třetí z 


respondentů by přivítal více času na řešení urgentních záležitostí, aby mohly být dodrženy stanovené termíny. Čtvrtý respondent uvedl, že příslušný psycholog přestal s 


vedením školy zcela komunikovat.  
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PPP P 3 a 9 používá svou vlastní formu doporučení ke vzdělávání, jak jste s touto formou doporučení spokojeni?  


zcela spokojeni, je dostačující  3  


v podstatě spokojeni, ale přivítali bychom dílčí úpravy  2 nespokojeni, rádi bychom 


se na podobě s PPP dohodli  3  


nespokojeni, dáváme přednost oficiální podobě doporučení  


2 (oficiální 


interaktivní formulář)  


  


Hodnocení spokojenosti s formou vydávaných doporučení ukazuje to, co vyplývalo i z odpovědí na jiné otázky – celkově pět respondentů, tedy polovina, považuje za 


důležité, aby se vydávaná doporučení změnila. Výhrady k doporučení a návrhy na zlepšení uvedli v následujícím bodě.  


  


Pokud nejste spokojeni s formou doporučení, jaké jsou Vaše výhrady vůči této formě a jaké úpravy byste v doporučení 


přivítali  


Respondenti uvádějí, že by přivítali podrobnější a konkrétnější doporučení, zejména zdůrazňují, že by měla obsahovat přesnější a podrobnější návrh metod a postupů 


práce se žáky. Respondenti také uvádějí, že ve standardním doporučení (interaktivní formulář) vidí určité výhody – je strukturovaný, vede poradenské pracovníky k 


uvádění konkrétnějších a podrobnějších informací, škole zjednodušuje administrativu spojenou s poskytováním podpůrných opatření (možnost vygenerovat html kód a 


ten pak rovnou použít pro evidenci a výkaznictví bez nutnosti zdlouhavého ručního zadávání údajů).  
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12. Jak hodnotíte působení metodika prevence v rámci PPP P 3 a 9 a jeho spolupráci se školou?  


spokojeni, poskytuje škole potřebnou metodickou podporu i pomoc  


7 v obtížných 


situacích  


částečně spokojeni, přivítali bychom některé změny  0 zcela nespokojeni, 


nevyhovuje potřebám školy  3  


  


Převažuje kladné hodnocení, ovšem třetina škol uvádí nespokojenost.  


  


Uveďte, jaké změny byste v této oblasti přivítali.  


Upřesnění k hodnocení působení poradenského metodika prevence uvedlo 6 respondentů, ale konkrétní jsou pouze dvě reakce. Jeden z respondentů uvádí připomínku, 


že poradenský metodik pouze přeposílá do školy informace, školní metodička prevence využívá při zajišťování preventivní práce vlastní kontakty a zve do školy jiné 


odborníky. Druhý respondent uvádí výhrady k osobě předchozího poradenského metodika a jeho způsobu řešení šikany. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně na pozici 


poradenského metodika prevence, zaujímají zjevně školy spíše vyčkávací postoj.  


 


 


  







 
 


24  


 


Co nejvíce na práci PPP P 3 a 9 a na její spolupráci s vaší školou oceňujete?  


Možnost vyjádřit se využilo 9 respondentů, shodují se v tom, že oceňují jednotlivé psychology, jejich odbornost i přístup. Zároveň oceňují celkový přístup poradny, která 


je vstřícná nejen k žákům a rodičům, ale i k potřebám a možnostem školy. Dále školy oceňují skutečnost, že se poradna snaží řešit problémy společně se školou a rodiči. 


Přínosem podle respondentů nejen pravidelné konzultace psychologů ve školách, ale i ochota okamžitě spolupracovat při výskytu problémů.  


  


Prostor pro doplňující informace a poznámky.  


Zde byly zaznamenány tři odpovědi, neobsahují ale již nic podstatného, jen některá upřesnění např. k vyplňování dotazníku či k frekvenci konzultací psychologa ve škole.  


Závěrečné shrnutí výsledků průzkumu spokojenosti:  


Průzkumu se účastnily všechny základní školy Prahy 3, jeho výsledky jsou tedy zcela reprezentativní. Respondenti se vyjadřovali ke spolupráci základních škol s 


Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, zejména v oblasti poskytování podpůrných opatření žákům a spolupráci s psychology tohoto poradenského 


zařízení. Průzkum ukázal, že základní školy jsou se spoluprací s PPP převážně spokojeny, oceňují práci psychologů a také formu vzájemné spolupráce. Z výsledků 


průzkumu ale také vyplývá, že školy by přivítaly určité změny v podobě vydávaných doporučení ke vzdělávání.  


 





hausner.milan
Přiložený soubor
analyza prace PPP v ZŠ a MŠ - 24 str.
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ZŠ a MŠ Chmelnice - 571 dětí a žáků1 
ZŠ a MŠ J. Seiferta - 311 dětí a žáků 
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic - 560 dětí a žáků 
5 samostatných ZŠ: celkem 2 266 žáků 

ZŠ Cimburkova - 180 žáků 
ZŠ Jeseniova - 686 žáků 
ZŠ Lupáčova - 716 žáků 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - 436 žáků 
ZŠ Pražačka - 248 žáků 

Na území MČ Praha 3 dále působí 2 soukromé MŠ: 69 dětí 

Mateřská škola Paleček o.p.s. - 45 dětí 
Mateřská škola ABC ACADEMY, s.r.o. - 24 dětí 

a 1 speciální ZŠ Zahrádka (zřizovatelem je HMP): 38 žáků. 

MAP se tak bude celkově týkat cca 6 500 dětí a žáků. 

MČ Praha 3 intenzivně spolupracuje s MŠ a ZŠ, kterých je zřizovatelem. Současná 
kapacita mateřských i základních škol je dostatečná, ve školním roce 2015/2016 
byly umístěny všechny zapsané děti a žáci. Podrobná analýza je stanovena 
v demografické studii. 
Se soukromými MŠ a speciální ZŠ je spolupráce menší, bude však prohloubena 
právě díky realizaci MAP. 
Dopady projektu na tuto cílovou skupinu byly spíše nepřímé a budou realizovány 
formou praktického naplňování jednotlivých opatření. Přímý přínos pro děti a žáky 
spočíval ve zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území MČ 
Praha 3 díky implementaci MAP. 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci 
Popis cílové skupiny: 
Na území MČ Praha 3 působí celkem 531 pedagogických pracovníků, z toho: 

MŠ zřízené MČ Praha 3 - 158 pedagogických pracovníků (školní rok 2015/2016)  
ZŠ zřízené MČ Praha 3 - 354 pedagogických pracovníků (školní rok 2015/2016)  
Soukromé MŠ - 6 pedagogických pracovníků 
Speciální ZŠ - 11 speciálních pedagogů a 2 asistenti pedagoga 

Nositel projektu v současné době s pedagogickými pracovníky spolupracuje 
zejména v oblasti podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (moderní 
metody výuky a digitální gramotnost), také však formou oceňování pedagogických 
pracovníků u příležitosti významných dnů a dalšími benefity zřizovatele. 

1 Ke konci projektu byla zrušena MŠ Chmelnice jako součást ZŠ a MŠ Chmelnice 
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Počet podpořených osob je vyjádřen v části výstupů z projektu. Veškeré aktivity 
klíčových aktivit splnily své výstupy. V rámci podpory pedagogických pracovníků  
a leadrů probíhalo průběžné profesní vzdělávání pro učitele MŠ a ZŠ s cílem 
výměny zkušeností a dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a v dalších, 
navazujících oblastech. Učitelé – lídři předávají po skončení vybrané linie vzdělávání 
získané poznatky dále svým kolegům. Komplexní vyhodnocení je v části Plán 
profesního vzdělávání. Součástí vzdělávání byly také stáže za účelem přenosu 
zkušeností na svou vlastní domovskou školu, dále pak konference, semináře, 
workshopy, diskuze. Přesné vyhodnocení je uvedeno v manažerském souhrnu 
formou vložených obrázků. 

Cílová skupina: 
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Popis cílové skupiny: 
Na území MČ Praha 3 působí přibližně 83 organizací v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.  
MČ Praha 3 v současnosti aktivně spolupracuje s NNO na zajišťování neformálního  
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže a podporuje projekty zaměřené na 
mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Za účelem aktivního využívání volného času 
organizuje sportovní, vědomostní a umělecké aktivity jako prevenci výskytu sociálně 
patologických jevů u mladé generace. 
Zřizovatel realizuje zvláštní dotační programy pro tuto cílovou skupinu. Strategický 
rámec MAP se stal přímou součástí této dotační politiky v oblasti definice cílů  
a finanční realizace jejich naplňování. 

Zástupci této cílové skupiny se zapojili v Řídícím výboru či pracovních skupinách  
a měli možnost se tak moci přímo podílet na tvorbě a výstupech MAP. Dále 
poskytovali členům odborné sekce Realizačního týmu projektu zpětnou vazbu při 
tvorbě klíčových dokumentů MAP a podíleli na vnitřní evaluaci procesu tvorby MAP. 
Organizace působící v oblasti neformálního vzdělávání jsou nepostradatelnou 
součástí při definování cílů a priorit ve vzdělávání na daném území. 

Cílová skupina: 
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

Popis cílové skupiny: 
Na území MČ P3 reprezentuje tuto cílovou skupinu Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 3 a 9, jejímž zřizovatelem je HMP. Zástupci této organizace byli 
Realizačním týmem rovněž osloveni s nabídkou účasti v ŘV a mohli se přímo podílet 
na vytváření MAP. 

Cílová skupina: 
Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

Popis cílové skupiny: 
Tato cílová skupina není pro území MČ Praha 3 relevantní. 
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Cílová skupina: 
Rodiče dětí a žáků 

Popis cílové skupiny: 
6 240 dětí a žáků x 2 rodiče = celkem cca 12 480 rodičů 

Rodiče dětí a žáků jsou významnou součástí zapojení veřejnosti do procesu tvorby 
MAP. Vybraní zástupci z řad rodičů se účastnili zasedání jednání ŘV a měli tak 
přímý vliv na proces vytváření MAP. Na školách rovněž působí rodičovské spolky, 
tzv. zapsané spolky, které tvoří významnou součást této cílové skupiny. 
Tyto aktivity probíhaly nad rámec stávající spolupráce rodičů se školami 
prostřednictvím společných akcí (např. třídní schůzky, besídky, vystoupení, dny 
otevřených dveří, různé výlety, závody, akce u příležitosti rozličných oslav, 
konference, Nejen za katedrou, apod.). 

Cílová skupina: 
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

Popis cílové skupiny: 
Na území MČ Praha 3 působí celkem 26 ředitelů zapojených MŠ a ZŠ s RED IZO: 
13 samostatných MŠ, 5 MŠ a ZŠ, 5 samostatných ZŠ, 2 soukromé MŠ a 1 speciální 
ZŠ. 

Všech 26 vedoucích pracovníků bylo přímo zapojeno do projektu prostřednictvím 
klíčové aktivity 1.4 Budování znalostních kapacit. Ředitelé škol absolvovali v rámci 
projektu průběžné profesní vzdělávání zaměřené například na rozvoj manažerských 
dovedností v oblasti vzdělávání jako je leadership, strategické řízení, rozvoj lidských 
zdrojů a další témata. Ředitelé škol se účastnili stáží, exkurzí a softwarových školení 
na jiných školách za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe. 

Všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení byli osloveni s nabídkou 
zapojení se do ŘV, aby se mohli spolupodílet na tvorbě MAP. Diskutovali 
o investičních prioritách na daném území a o cílech a vizích vzdělávací politiky.
Dalším přínosem pro vedoucí pracovníky bude výměna zkušeností mezi veřejným a
soukromým sektorem, což posílí vzájemnou spolupráci, která byla dosud na nižší
úrovni.

Cílová skupina: 
Veřejnost 

Popis cílové skupiny: 
MČ Praha 3 má k 31. 12. 2014 celkem 72 042 obyvatel. Veřejnost žijící na území 
MČ bude pravidelně informována o cílech a pokroku v projektu. Zároveň bude mít 
možnost ovlivňovat proces tvorby MAP. Vybraní zástupci z řad veřejnosti se účastnili 
jednání Řídícího výboru. Veřejnost obecně byla pravidelně informována o novinkách 
v projektu prostřednictvím webových stránek MČ Praha 3 nebo prostřednictvím 
Radničních novin, ale také formou vzdělávacího portálu (www.skolypraha3.cz a 
http://volnycas.praha3.cz). Základní dokumenty byly také umísťovány na webu 
www.praha3.cz. Existoval také profil projektu na faceboooku. Bylo odprezentováno 
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více než 1700 příspěvků dobré praxe ve školách. 

Cílová skupina: 
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

Popis cílové skupiny: 
Za MČ Praha 3: 

MČ Praha 3 reprezentovala radní Mgr. Jaroslava Suková a vedoucí odboru školství 
Mgr. Jana Vargová. Aktivně se účastnily zasedání Řídícího výboru a dle potřeby 
také jednotlivých pracovních skupin. Dále byli v projektu přímo zapojeni vybraní 
zaměstnanci úřadu MČ Praha 3. Jsou odpovědní za realizaci klíčových aktivit 
projektu, naplňování indikátorů a kvalitní výstupy MAP. Řídí zapojení všech 23 MŠ  
a ZŠ, které MČ Praha 3 zřizuje. 

Za Magistrát hlavního města Prahy: 

Zástupce Odboru školství a mládeže MHMP se pravidelně účastnil zasedání 
Řídícího výboru a působil jako zástupce realizátora KAP za Hlavní město Praha. 
Komunikoval s realizačním týmem, monitoroval výstupy a koordinoval přípravu KAP 
s výstupy MAP na Praze 3. 

Jiní zřizovatelé: 
Mateřská škola Paleček o.p.s. 
Mateřská škola ABC ACADEMY,s.r.o. 
ZŠ Zahrádka (HMP) 

Jejich zástupci (ředitelé) se podíleli na účasti v ŘV a v pracovních skupinách, čímž 
přímo ovlivňovali tvorbu MAP. Členům odborné sekce Realizačního týmu 
poskytovali zpětnou vazbu při tvorbě hlavních částí MAP a podíleti se na vnitřní 
evaluaci MAP. 

Dohoda o prioritách 

Na základě dosavadních vstupů a jejich analýz přistoupily pracovní skupiny pod 
vedením odborného garanta k prioritizaci oblastí rozvoje vzdělávání vhodných pro 
vzájemnou spolupráci účastníků MAP. Byly navrženy obecné priority vzájemné 
spolupráce.  
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Byly odsouhlaseny následující prioritní oblasti: 

Priorita 1. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách 

Priorita 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách 
   a mateřských školách 

Priorita 3. Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách   
   a mateřských školách 

Priorita 4. Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 

Priorita 5. Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 

Priorita 6. Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Priorita 7. Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 

Priorita 8. Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Každá z priorit pak byla rozdělena do několika specifických dílčích cílů uplatnitelných 
v dokumentu Strategického rámce MAP. K těmto konkrétním cílům byla následně 
provedena SWOT analýza. 
SWOT je anglickou zkratkou pro výrazy Strong (silný), Weak (slabý), Opportunity 
(příležitost), Threat (Hrozba). Jde tedy o analýzu definující právě tyto stránky dílčích 
cílů MAP. 

Analýza rizik 

Rizika spojená s realizací projektu mohou být rozdělena do dvou hlavních kategorií. 
Jsou to rizika spojená s realizací projektu a jeho administrací a rizika v oblasti 
vzdělávání na daném území. 
Analýza rizik byla provedena žadatelem již během přípravy projektu. Jako rizika byla 
vyhodnocena tato: 

Kvalita Realizačního týmu 
Výběr konkrétních pracovníků Realizačního týmu, a to jak administrativní, tak 
odborné sekce proběhl již během přípravy projektu. Odbornost týmů byla v plné 
rozsahu zajištěna. Administrativní sekci tvoří experti na řízení projektů 
financovaných z fondů EU, odbornou sekci zase experti pro oblast předškolního, 
základního i neformálního vzdělávání a pro oblast strategického plánování. 
Úřad MČ Praha 3 má navíc s řízením a realizací projektů, financovaných z fondů 
EU, bohaté zkušenosti již z předchozího programovacího období 2007-2013, kdy 
úspěšně realizovala projekty z OP Praha Adaptabilita s názvem „Návrat do práce“ 
(2010-2012) a projekt „Restart“ (2015). V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
MČ Praha 3 realizovala projekty „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu městské 
části Praha 3“ (2010-2012) a „Zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3“ 
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(2013-2014). Nositel projektu má bohaté zkušenosti také s investičními projekty. Své 
zkušenosti a praxi se snažil využít také při realizaci projektu MAP. 

Dostatečná motivace cílových skupin 
S některými cílovými skupinami nositel projektu intenzivně spolupracoval 
a komunikoval už v přípravě projektu (se školami, které MČ P3  sama zřizuje, se 
zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, NNO atd.), s dalšími zástupci 
cílových skupin byla spolupráce navázána následně a prohloubena až díky realizaci 
projektu. 
Riziko nedostatečné motivace bylo minimalizováno zejména prostřednictvím kvalitní 
propagace projektu na webových stránkách, přes Radniční noviny a hlavně přímým 
oslovováním cílových skupin s nabídkou zapojení do projektu. Oslovování cílových 
skupin proběhlo již při přípravě projektu a setkalo se s pozitivními ohlasy. Nositel 
projektu cílovým skupinám podrobně vysvětlil přínosy a cíle projektu. Ke každé 
cílové skupině nositel projektu přistupoval individuálně s ohledem na její konkrétní 
zájmy a potřeby. Za propagaci nese odpovědnost manažer projektu.  
Projekt vychází z předpokladu, že vzdělávání je věcí veřejnou a tento projekt dává 
všem možnost se na něm intenzivně podílet.  
Podíl na projektu byl také jednou z možností, jak jednotlivé zájmové skupiny mohly 
zvýšit svůj vliv na danou oblast. Povětšinou se tento úkol naplnil. 

Kvalita výstupů z jednání Řídícího výboru a pracovních skupin 
Jednání ŘV vede expert strategického plánování MAP, který zodpovídá také za 
kvalitní výstupy z jednání a řídí rovněž koordinátory pracovních skupin. Jednotliví 
koordinátoři dále vedou členy svých pracovních skupin. Kvalita jednotlivých výstupů 
byla opakovaně posuzována a hodnocena. 
Na obsazení pozic experta strategického plánování MAP a koordinátorů pracovních 
skupin kvalitními pracovníky proto žadatel kladl mimořádný důraz. 
Pro řízení projektu jako celku a jeho kvalitní propagaci je klíčovou osobou manažer 
projetu. Manažer je zodpovědný za sestavení funkčního ŘV, má proto na starosti 
oslovování všech relevantních partnerů všemi dostupnými vhodnými komunikačními 
prostředky. Z každého zasedání ŘV byl pořízen zápis a výstupy z těchto zasedání 
byly expertem strategického plánování zapracovány do souhrnného dokumentu 
MAP.  
Kvalita výstupů je přímo úměrná kvalitě Realizačního týmu. 

Časové průtahy při realizaci projektu 
Toto riziko je velmi nízké, neboť aktivity projektu jsou naplánovány až na dva roky. 
Časové průtahy by eventuálně mohly vzniknout při nedodržování nastaveného 
harmonogramu zasedání Řídícího výboru vzhledem k jeho relativně vysokému počtu 
účastníků. Opatřením pro eliminaci tohoto rizika je přesný časový rozvrh projektu, 
dohled nad jeho dodržováním ze strany manažera projektu, včasná organizace 
jednotlivých řídících výborů, telefonické urgování jeho účastníků apod. Toto riziko se 
nenaplnilo. 
Dalším opatřením je kvalitní evaluace projektu, díky které byl pravidelně 
vyhodnocován pokrok při plnění dílčích aktivit. Pokud evaluace vyhodnotila v nějaké 
oblasti (aktivitě) časovou tíseň, byl zároveň navržen plán na její odstranění. 

Rizika v oblasti finanční 
Nedostatek financí na běžný provoz, opravy a investice, stav budov, vybavení 
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a technické zázemí – lze snížit s pomocí využívání rozličných dotací (fondů EU atd.) 
a s pomocí využití vícezdrojového financování nezávislého pouze na zřizovateli. 
Tento faktor se nenaplnil vyjma zpožďování vlastní dotace v administrativním 
systému. 

Rizika v oblasti personální 
Nedostatek kvalifikovaného personálu, a to jak pedagogických pracovníků obecně, 
tak pracovníků zaměřených na inkluzi – lze snížit zlepšením finančních a pracovních 
podmínek, prostřednictvím užší spolupráce s katedrami speciální a sociální 
pedagogiky vysokých škol, větších možností seberealizace a sebevzdělávání, 
DVPP, využitím projektového financování (např. personálních šablon). 

Rizika v oblasti legislativní 
Změny legislativy a změny legislativy v oblasti předškolního vzdělávání – lze snížit 
prostřednictvím včasného informování, proškolení, upozornění na dopady legislativy, 
konzultacemi s relevantními orgány, zajištěním dostatečných kapacit v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání, zajištěním dostatečných kapacit pro 
inkluzivní vzdělávání. 

Rizika organizační 
Špatné řízení škol – lze snížit s pomocí kvalitního školení a vzdělávání pro ředitele, 
prostřednictvím setkávání ředitelů spojených se sdílením a výměnou zkušeností  
a dobré praxe. 

Nízká kvalita výuky 
Lze ji předcházet zvýšenou péčí o pedagogické pracovníky, zvýšením profesní 
motivace a podporou osobního růstu a dalšího vzdělávání, ale i setkáváním 
pedagogických pracovníků spojených se sdílením zkušeností a dobré praxe. 
Vhodné je podporovat také zájem dětí a žáků o výuku ve spolupráci s rodiči 
prostřednictvím rozličných soutěží a volnočasových aktivit. Zde značnou roli 
sehrávají benefity zřizovatele pro tuto oblast (bytová politika, osobní ohodnocení 
úspěšných leaderů, zaměstnanecké benefity, např. společná rámcová smlouva 
s mobilními operátory). 
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Analýza SWOT 

Postup analýzy 

Jednotlivým pracovním skupinám byla předložena sada cca 150 kroků – aktivit, 
které mohou hrát roli v rozvoji vzdělávání MČ Praha 3 pro formální i neformální 
vzdělávání. U všech byla formou sběrového listu stanovena významnost jednotlivých 
faktorů a ty nejvýznamnější pak zařazeny do analýzy SWOT. 
Na základě této analýzy byl vytvořen SR MAP včetně indikátorů pro sledování 
naplňování jednotlivých pod opatření. 

SWOT 

Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Upřesnění stávající technické studie 
průzkumu možností bezbariérových 
mateřských škol včetně možných 
technických opatření v přímé vazbě na 
ČSN 734400 včetně realizace adaptačních 
a preventivních opatření z 
environmentálního hlediska 

autorizované podklady 
pro stavební řízení, 
plné zajištění 
bezpečnosti objektů 
mateřských škol; 
rovné příležitosti  
v předškolním 
vzdělávání, systémové 
řešení celé 
problematiky 
bezbariérovosti MŠ v 
rámci studie; 
vazba na ostatní 
součásti veřejné 
správy v oblasti; 
vypracovaná 
demografická studie 
vývoje počtu dětí 

časová náročnost 
celého projektu; 
stáří budov a jejich 
technický stav; 
legislativa 
neumožňující 
realizovat požadavky 
dané jinými zákony 

rovné příležitosti  
v předškolním 
vzdělávání, systémové 
řešení celé 
problematiky  
v rámci studie; 
zapojení všech aktérů 
veřejné správy a 
samosprávy, 
zřizovatelů, občanské 
veřejnosti; 
sdílení dobré praxe v 
oblasti; 
zajištění minimálního 
standardu přístupnosti 
a bezpečnosti MŠ  
v jednom dokumentu 

legislativa 
neumožňující 
realizovat požadavky 
dané jinými zákony; 
malý zájem zřizovatele 
o danou problematiku;
zásadní finanční
náročnost
a nedostupnost
finančních prostředků v
době potřeby;
nízká odbornost
zpracování podkladů;
neochota zřizovatelů
odstranit zjištěná rizika

Analýza SWOT spojená s pasportizací 
mateřských škol zaměřená na reálné 
kapacity, kterézohlední nejen počet 
dětí, ale i organizačně technické 
podmínky školy (tj. pronájmy, jejich 
dlouhodobost, výhledy, dělení, 
inkluzivní opatření, přijímání 
dvouletých dětí apod.) 

komplexní pojetí 
demografické studie v 
přímé vazbě na 
technické, organizační  
a finanční podmínky 
mateřských škol všech 
zřizovatelů; dostupnost 
vzdělávání v prostoru 
a čase 

časová náročnost 
takové studie; míra 
neurčitosti 
kvalifikovaného 
odhadu v oblasti 
natality, migrace  
a dalších 
demografických 
faktorů 

dokument přesahující 
svým významem 
pouze školskou 
politiku; strategický 
dokument rozvoje 
dané ORP; zapojení 
všech složek veřejné 
správy a samosprávy 

nedostatek finančních 
prostředků k řešení 
potřeb nových kapacit; 
malý zájem zřizovatelů 
a vlivy regionální 
politiky na vzdělávání v 
dané oblasti; rozpor 
mezi školskou, 
stavební  
a památkovou 
legislativou 

Rekonstrukce a modernizace prostor 
mateřských škol (učebny, zahrady, 
půdní vestavby, terasy aj.) s důrazem 
na navýšení a modernizaci kapacit v 
oblasti předškolního vzdělávání 
(bezbariérovost, aktivizující formy 
učení) 

komplexní pojetí 
stavebně technických 
řešení na jednotlivých 
školách při vytváření 
rovných příležitostí pro 
všechny; vícezdrojové 
financování; zapojení 
všech aktérů 
vzdělávání včetně 
různých 
dotačních titulů pro 
tuto oblast;  rozvoj 
občanské společnosti 

malý zájem 
zřizovatelů; vysoká 
finanční 
náročnost jednotlivých 
projektů; časová  
a kvalifikační 
náročnost stavebních 
úprav; historické stáří 
budov v regionu, 
dostupnost volných 
prostor  

rozvoj občanské 
společnosti; rovné 
příležitosti pro všechny 
skupiny žáků; 
vícezdrojové 
financování; sdílení 
dobrých zkušeností 
v dané oblasti pro 
novou výstavbu či 
rekonstrukci 

finanční náročnost, 
nevhodné cash flow a 
dostupnost prostředků 
v daném čase; 
rozpor mezi školskou, 
stavební  
a památkovou 
legislativou 
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Příprava znalostní databáze příkladů 
dobré praxe předškolního vzdělávání – 
k inkluzi formou sdíleného prostoru a 
povinného vkladu všech subjektů– 
příprava obecné knihovny materiálů a 
pomůcek souvisejících se společným 
vzděláváním 

zkušené, kreativní a 
odborně fundované 
lidské zdroje ve všech 
organizacích 
předškolního 
formálního i 
neformálního 
vzdělávání; aktivní 
poradenské služby 
v regionu, zastoupení 
NNO pro oblast 
podpory inkluzivního 
předškolního 
vzdělávání v ORP 

nezájem škol 
o spolupráci
sneziskovým
sektorem;
nedostupnost
metodických předpisů
v čase; rozporuplná a
neověřená opatření
s příliš častou
novelizací;
rozporuplné postoje
veřejnosti k dané
problematice

příklady sdílení dobré 
praxe prostřednictvím 
webové aplikace a 
workshopů v daném 
ORP; neformální 
výměna zkušeností; 
vytvoření databáze 
příkladů dobré praxe a 
zajištění její 
dostupnosti všem 
aktérům 
vzdělávání; 
zásadní rozvoj 
občanské společnosti 
formou popularizace 
inkluze a rovných 
příležitostí 

neúměrná byrokratická 
náročnost opatření 
inkluze směrem k 
realizátorům ve 
formálním i 
neformálním 
vzdělávání; 
Nezájem škol  
o spolupráci
s neziskovým
sektorem;
nedostupnost
metodických předpisů
v čase; rozporuplná
a neověřená opatření
řídících orgánů
(MŠMT, zřizovatel)
s příliš častou
novelizací

Příprava rozvojových programů a 
projektových dnů pro děti vyžadující 
podpůrná opatření (děti s handicapem 
a děti mimořádně nadané) s dosahem 
do oblasti formálního i neformálního 
vzdělávání s důrazem na jejich 
vzájemnou kooperaci; 
Podpora zapojování dětí s 
podpůrnými opatřeními i do 
neformálního vzdělávání 

zkušené, kreativní a 
odborně fundované 
lidské zdroje ve všech 
organizacích 
formálního i 
neformálního 
vzdělávání; velké 
množství projektů pro 
všechny skupiny dětí; 
aktivní prolínání aktivit 
předškolního 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání; 
spolupracující 
veřejnost; zájem 
zřizovatele  
o spolupráci těchto
složek daný
organizačním
členěním odboru
školství

malá zkušenost všech 
aktérů se společným 
vzděláváním  
a zapojováním dětí  
s podpůrnými 
opatřeními do činnosti 
škol 

soustava projektů ve 
formálním  
i neformálním 
vzdělávání od 
individuálních ve 
školách a NNO až po 
systémové projekty 
zřizovatelů 

pomalý transfer 
projektových záměrů 
do formálního  
a neformálního 
vzdělávání; nezájem 
škol  
o společné
vzdělávání jako celek;
zásadní nepochopení
ze strany rodičovské
veřejnosti; šikana a
sociální a patogenní
jevy v kolektivech dětí

Systém vzdělávání a výměny zkušeností 
pedagogických pracovníků mateřských 
škol včetně asistentů pedagoga, a to 
formou moderních metod vzdělávání 
(mentoring, koučing, e-learning) 

Kreativita 
pedagogických 
pracovníků a znalost 
moderních metod 
práce; dostupné 
možnosti sdílení 
zkušeností formou 
workshopů i 
internetové knihovny; 
Možnosti ověřování 
výsledků vzdělávání 
praktickýmivýstupy; 
uplatnění 

Časovánáročnost 
vzdělávání v celkovém 
kontextučinností 
mateřských škol; 
Nadbytečná zátěž 
pedagogických 
pracovníků MŠ pro 
oblast profesního 
rozvoje 

Možnosti využití 
nových forem práce a 
vedení lidských zdrojů; 
Úspora nákladů i času 
při realizaci 
elearningových 
programů pro školy;  

Malá ochota lidských 
zdrojů k moderním 
metodám osobního 
rozvoje; 
Časová náročnost 
celého procesu; Nízká 
efektivnost a neochota 
lidských zdrojů k 
„ověření“ výsledků 
vzdělávání 

Navýšení personálních kapacit 
(pedagogičtí pracovníci a 
psychologové) včetně zajištění metod 
sdílení příkladů dobré praxe a podpory 
komunikačníchkanálů 
s pracovníky školských 
poradenskýchzařízení 

dostupnost finanční 
podpory z různých 
dotačních titulů; zájem 
vedení mateřských škol 
o posílení
pedagogicko- 
psychologických služeb 
v kolektivech dětí

Administrativní zátěž 
procesů spojených  
s navýšením 
lidských zdrojů a 
čerpáním různých 
dotačních 
titulů; neochota měnit 
tradiční způsoby 
výuky 

příklady dobré praxe a 
jejich sdílení 
prostřednictvím webové 
knihovny; společné 
workshopy  
i neformální výměna 
zkušeností 
v oblasti společného 
vzdělávání 

nedostupné kapacity 
lidských zdrojů 
z hlediska odbornosti i 
dostupnosti; 
uplatňování pouze 
tradičních metod 
spolupráce 
jednotlivých subjektů 
(PPP a MŠ) 

Podpora logopedické péče v 
mateřských školách 

dostupnost finanční 
podpory z různých 
dotačních titulů 

Nedostatečně 
využívané 
logopedické služby 
ze strany rodičovské 
veřejnosti  
z vice důvodů 
(neinformovanost, 
nezájem, finanční 
dostupnost) 

osvětová práce 
mateřské školy 
v logopedické péči ve 
vztahu  
k zákonným 
zástupcům; rozšíření 
sítě logopedů v ORP 

nedostatečná úroveň 
sítě logopedických 
zařízení  
a dostupnost této péče 
zákonným zástupcům 
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Podpora vzdělávání v českém jazyce u 
dětí s odlišným mateřským jazykem; 
Podpora osobnostního rozvoje 
pracovníků mateřských škol pro 
komunikaci s dětmi, které nemají český 
jazyk jako jazyk mateřský 

lokální existence 
podpůrných programů 
pro děti  
s odlišným mateřským 
jazykem; 
zkušenosti 
pedagogických sborů 
pro danou oblast; 
vytváření rovných 
příležitostí; dostupnost 
metodických kurzů 
práce s cizincem pro 
pedagogy MŠ 

malá informovanost 
zákonných zástupců 
dětí  
o podpůrných
opatřeních; obtížné
formy komunikace;
komunikační úroveň
v českém jazyce u
zákonných zástupců; 
celková přetíženost
pedagogických
pracovníků omezující 
jejich možnosti
dalšího
osobního rozvoje

dostupnost formálního i 
neformálního 
vzdělávání dětí 
s odlišným mateřským 
jazykem; zavedení 
socializačních 
programů pro tuto 
skupinu; aktivity 
formálního i 
neformálního 
vzdělávání pro rodiče 
těchto dětí 

vyčleňování dětí 
z kolektivů; různorodé 
formy šikany; 
společenské 
předsudky v dané 
oblasti nejen mezi 
rodiči, ale i mezi 
pedagogy 

Systém vzdělávání ředitelek 
mateřských škol v oblasti inkluzivního 
vzdělávání a zajištění jejich 
informovanosti o povinnostech 
plynoucích z novelizace školského 
zákona 

erudovaný tým vedení 
škol  
a organizací 
neformálního 
vzdělávání  
s ochotou se dále 
vzdělávat; existence 
kariérního systému; 
dostupnost moderních 
metod práce; dostupné 
možnosti sdílení 
zkušeností formou 
workshop  
 i internetové knihovny; 
možnosti ověřování 
výsledků vzdělávání 
praktickými výstupy; 
uplatnění různých 
dotačních titulů pro tuto 
oblast 

časová dispozice 
školení; 
příliš často měnící se 
závazné právní 
předpisy  
a navazující 
novelizace 
metodických pokynů 

využití elektronických 
forem vzdělávání  
v čase vhodném pro 
ředitelky; 
ucelený systém 
vzdělávání; 
využití tradičních 
vzdělávacích institutů 
(NIDV) pro oblast 
profesního rozvoje 
ředitelek škol; uplatnění 
benefitů zřizovatele 

administrativní a 
časová náročnost 
všech forem školení; 
nadbytečnost 
některých činností, 
byrokratizace  
ve školním 
managementu; 
nejasně stanovená 
forma transferu 
informací od vedení 
resortusměrem 
k organizacím 
formálního  
a neformálního 
vzdělávání; 
nejednotnost pravidel 
při novelizaci zákonů  
a prováděcích 
vyhlášek (přílepky) 

Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Rozvoj profesních 
kompetencí 
pedagogických 
pracovníků včetně 
digitálních 
dovedností také 
prostřednictvím 
moderních 
vzdělávacích metod 
– 

e-learningu
a mentoringu

Erudované a kreativní 
lidské zdroje ve 
školách se 
zkušenostmi v tvorbě 
výukových objektů a 
v řadě domácích i 
zahraničních projektů; 
Spolupráce s tradiční 
organizací zajišťující 
profesní rozvoj NIDV; 

Nízké digitální a 
jazykové kompetence 
pro uplatnění jiných 
forem profesního 
rozvoje; 

Uplatnění moderních 
metod karierního rozvoje 
v souvislosti se 
zaváděným karierním 
řádem; 

Neochota k dalšímu 
profesnímu rozvoji 
z důvodu časové 
vytíženosti a 
vyhořelosti (jazyková, 
digitální technologie, 
komunikace); 
Neochota lidských 
zdrojů přijmout jiné 

Příprava 
kontinuálního 
profesního rozvoje 
pedagogických 
pracovníků s přímým 
výstupem do 
portfolií, a to v 
oblasti praktických 
dovedností. 

Zkušenost zřizovatele 
s elektronickými 
formami vzdělávání a 
elearningu 

Nepřehledná nabídka 
vzdělávacích 
příležitostí, Uplatnění 
STEM a CLIL pouze 
na některých školách 

Zaměření profesního 
rozvoje na oblasti 
komunikace, STEM, CLIL; 
Zapojení neformálního 
vzdělání a společná 
tvorba 
programů pro rozvoj 
gramotností 

formy vzdělávání 
(mentoring, koučing); 
nízká kvalita a 
nekonkrétnost 
vzdělávacího obsahu 

Podpora 
pedagogických 
pracovníků v oblasti 
rozvoje dovedností v 
čtenářské, jazykové 
matematické 
dovednosti 

škol s výukou STEM a 
CLIL, schopnost 
přijímat nové 
poznatky, ochota k 
dalšímu vzdělávání 

Malé povědomí o 
moderních metodách 

Kontinuální profesní 
rozvoj podpořený 
zřizovatelem 

formy vzdělávání 
(mentoring, koučing); 
nízká kvalita a 
nekonkrétnost 
vzdělávacího obsahu 

Sdílení příkladů 
dobré 
praxe v rámci 
kariérního růstu 
pedagogických 
pracovníků na všech 

Portál 
www.skolypraha3.cz 

jako místo 
komunitního 
a odborného 

Nízké povědomí o 
využitelnosti portálu 
jako knihovny dobré 
praxe mezi učiteli a 
rodičovskou 
veřejností 

Pokračování portálu i po 
skončení projektu jako 
nástroje sdílení dobré 
praxe, Otevřené 
databáze dalších 
příkladů; Rozšíření 

Udržitelnost knihoven 
dobré praxe po 
skončení projektu; 
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stupních ZŠ; 
Vytvoření platformy 
pro sdílení příkladů 
dobré praxe na 
základních školách 

setkávání 
s vytvořenou databází 
dobré praxe pro 
čtenářskou a 
matematickou 
gramotnost (STEM, 
CLIL); 

včetně zřizovatele; 
Snadná dostupnost 
portálové knihovny 
příkladů dobré praxe 
s pravidelnou 
aktualizací 
ze strany všech 
partnerů 
projektu; 
; 

počtu uživatelů těchto 
knihoven na 
jednotlivých školách 

Vytváření čtenářsky 
podnětného 
prostředí 
formou čtenářských 
koutků, laviček a 
dalších netradičních 
forem podpory 
čtenářství 

Tradice škol při práci 
s knihou; Školní 
knihovny a programy 
pro podporu 
čtenářství; 
Zainteresovanost 
odboru školství 
formou 
vlastních aktivit v této 
oblasti (publikační 
činnost); 
Přístupnost finančních 
zdrojů z dotačních 
titulů 
jak pro stavebně 
technické řešení 
čtenářských koutků, 
tak 
i pro nákup knih a 
tiskovin; Celá řada 
projektů škol v této 
oblasti (viz 
www.skolypraha3.cz); 
Zapojení neformálního 
vzdělávání formou 
prolínajících se 
projektů 
se školami; Aktivity 
mediální výchovy; 

Malá zkušenost škol 
s jinou formou knih 
než 
klasickou (čtečky, 
tablety) a s podporou 
čtenářství mimo 
školy, 
mediální výchovy; 

Užší kooperace místních 
knihoven, škol a institucí 
v ORP (ÚSTR); Projekty 
s neformálním 
vzděláváním; filmové 
akademie; zapojení 
občanské společnosti a 
rodičů; Zapojení 
zřizovatelů jako 
vyhlašovatele 
rozvojových programů 
pro tuto oblast; Práce 
s hoaxy – nezbytná 
součást mediální práce 
na škole; Rozvoj 
komunikačních 
platforem; 

Nevhodná mediální 
politika; Limitující 
rozhled učitele při 
vysvětlování 
stávajících 
událostí souvisejících 
s vnímání politiky; 
Nezájem rodičů 
k podpoře dítěte; 
Nadbytečná práce 
s digitálními 
technologiemi na 
úkor 
komunikace; 

Posilování podpory 
mimoškolních a 
projektových aktivit, 
ve kterých žáci více 
využijí 
své vlastní 
zvídavosti; 
Podpora rozvojových 
programů pro oblast 
čtenářské 
gramotnosti, 
podnikavosti a 
kreativity; 
Podpora projektům 
čtenářské 
gramotnosti 
v neformálním 
vzdělávání 

Zkušenost škol i 
zřizovatelů s projekty 
jak pro oblast 
čtenářské, 
tak i matematické 
gramotnosti; 
Vyhlašované projekty 
zřizovatelů pro MŠ a 
pro 
ZŠ; Pestrá nabídka 
vzdělávacích projektů 
organizací 
neformálního 
vzdělávání; 

Nezájem zákonných 
zástupců a žáků o 
nadstandardní aktivity 
v těchto oblastech; 
Finanční náročnost 
knihoven a 
knihovnických služeb; 

Bližší specifikace 
rozvojových programů 
jednotlivých škol, ale i 
realizace průřezových 
projektů zřizovatelů; 

Malá odezva a 
finanční 
návratnost takových 
projektových aktivit; 
Odezva veřejnosti na 
takové projekty; 

Zavedení 
matematické 
gramotnosti jako 
přímé součásti 
mezipředmětových 
vztahů v rámci 
výuky STEM (věda, 
technologie, 
strojírenství, 

matematika) 

Zkušenost 
některých škol s 
výukou STEM; 
Mezinárodní 
projekty s touto 
tématikou; 
Vybudování 
střediska STEM 
na školách; 
Podpora zřizovatele; 

Malá 
zkušenost škol 
s předměty 

polytechnické 
výchovy (aplikované 
vědy, STEM); 
Tradiční pohled na 
vědní obory odděleně 
od sebe 

Rozšíření metodiky 
STEM a CLIL na 
většinu škol; 
Představení těchto 
metodik rodičovské a 
zaměstnavatelské 
veřejnosti;Zapojení 
neformálního 
vzdělávání do 
této problematiky; 

Příliš tradiční 
pohled na 
vyučování a 
konzervatismus 
učitelů; 

Zavedení výběrových 
šetření pro ověřování 
matematické  
a čtenářské 
gramotnosti 

Řízení škol s 
využitím 
komparativní analýzy 
dlouhodobých dat 
pro definované 
oblasti; 
Stanovení přidané 
hodnoty podle 

Nechuť škol 
zveřejňovat trendy 
vzdělávání; 

Dlouhodobá 
systematická analýza 
výsledků jako 
prostředek pro 
investice a opatření ke 
zlepšení 

vzdělávání; 

Využití takových dat 
pro 

„žebříčky škol“; 



28 

zásad ČŠI 
Zajištění 
interaktivních 
materiálů do škol 
a výukových 
pomůcek pro 
výuku 
podnikavosti, 
iniciativy a 
kreativity, pro 
čtenářskou a 
matematickou 
gramotnost 
formou STEM; 
Podpora 
pedagogické tvorby 
výukových 
materiálů, jejich 
sdílení, sdílení 
dobré praxe a účast 
v profesních 

Soutěžích 

Erudované a 
kreativní týmy 
pedagogů ve 
školách 
podílejících se na 
tvorbě učebních 
pomůcek; 
Role zřizovatele 
v podpoře takových 
aktivit; Oceňování 
učitelů; 
Vyhlašování 

rozvojových programů 
zřizovatelem; 

Nízké 
procento 
zapojených 
učitelů v 
aktivním 
přístupu 
k metodickým 
změnám výuky – 
konzervativizmus 
ve 

výuce; Neochota 
měnit své návyky; 

Příklady dobré praxe 
(pomůcky, metody, 
software) formou 
seminářů, workshopů, 
datových souborů; 
Zapojení učitelů do 
soutěží (DOMINO) a 
jiných; Ocenění 
úspěšných učitelů 

Omezená účast 
pedagogů v této 
oblasti; 
Finanční náročnost 
některých materiálů 
a podmínky 
výběrových 
řízení při nákupu 
větších investičních 
celků 

určených pro 
vzdělávání; 

Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených  
školním neúspěchem 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Upřesnění stávající technické 
studie průzkumu možností 
bezbariérových škol včetně 
možných technických 
opatření v přímé vazbě na 
ČSN 734400 při realizaci 
environmentálních 
preventivních a adaptačních 
opatřeních 

autorizované 
podklady pro stavební 
řízení, plné zajištění 
bezpečnosti objektů 
škol a školských 
zařízení; rovné 
příležitosti  
ve vzdělávání, 
systémové řešení 
celé problematiky  
v rámci studie; 
vazba na ostatní 
součásti veřejné 
správy v oblasti; 
bezbariérový přístup 
do nejméně jedné ze 
škol v sídelním celku 
podle demografické 
studie 

časová náročnost 
celého projektu; 
stáří budov  
a jejich technický 
stav; legislativa 
neumožňující 
realizovat 
požadavky dané 
jinými zákony 

rovné příležitosti  
ve vzdělávání, 
systémové řešení celé 
problematiky v rámci 
studie; zapojení všech 
aktérů veřejné správy  
a samosprávy, 
zřizovatelů, občanské 
veřejnosti; sdílení 
dobré technické praxe; 
zajištění minimálního 
standardu přístupnosti 
a bezpečnosti budov 
v jednom dokumentu 
(technické i virtuální) 

legislativa 
neumožňující 
realizovat požadavky 
dané jinými zákony; 
malý zájem 
zřizovatelů  
o danou
problematiku;
zásadní finanční
náročnost
a nedostupnost
finančních
prostředků
v době potřeby;

nízkáodbornost
zpracování podkladů
a nízká kvalifikace
lidských zdrojů;
neochota zřizovatelů
odstranit zjištěná rizika

Analýza SWOT spojená  
s pasportizací škol zaměřená 
na reálné kapacity, 
kterézohlední nejen počet žáků, 
ale i organizačně technické 
podmínky školy (tj. pronájmy, 
jejich dlouhodobost, výhledy, 
dělení, inkluzivní opatření, 
apod.) 

komplexní pojetí 
demografické 
studie v přímé 
vazbě na 
technické, 
organizační  
a finanční 
podmínky škol  
a školských 
zařízení všech 
zřizovatelů; 
dostupnost 
vzdělávání  
v prostoru a čase 

časová náročnost 
takové studie; míra 
neurčitosti 
kvalifikovaného 
odhadu v oblasti 
natality, migrace  
a dalších 
demografických faktorů 

dokument přesahující 
svým významem pouze 
školskou politiku; 
strategický dokument 
rozvoje dané ORP; 
zapojení všech složek 
veřejné správy  
a samosprávy; rovné 
příležitosti ve 
vzdělávání 

nedostatek 
finančních prostředků 
k řešení potřeb 
nových kapacit; malý 
zájem zřizovatelů  
a vlivy regionální 
politiky na 
vzdělávání v dané 
oblasti; rozpor 
mezi školskou, 
stavební  
a památkovou 
legislativou 
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Rekonstrukce a modernizace 
prostor škol (učebny, zahrady, 
půdní vestavby, terasy aj.)  
s důrazem na navýšení  
a modernizaci kapacit v oblasti 
formálního i zájmového 
vzdělávání (bezbariérovost, 
aktivizující formy 
učení) 

komplexní pojetí 
stavebně 
technických řešení 
na jednotlivých 
školách při vytváření 
rovných příležitostí 
pro všechny; 
vícezdrojové 
financování; zapojení 
všech aktérů 
vzdělávání včetně 
zákonných zástupců; 
rozvoj občanské 
společnosti 

malý zájem zřizovatelů; 
vysoká finanční 
náročnost jednotlivých 
projektů; časová  
a kvalifikační náročnost 
stavebních úprav; 
historické stáří budov 
 v regionu, dostupnost 
volných prostor pro 
novou výstavbu či 
rekonstrukci 

rozvoj občanské 
společnosti; rovné 
příležitosti pro 
všechny skupiny 
žáků; vícezdrojové 
financování; sdílení 
dobrých zkušeností 
v dané oblasti formou 
vzájemných návštěv 

finanční náročnost, 
nevhodné cash flow 
a dostupnost 
prostředků v daném 
čase; rozpor mezi 
školskou, stavební  
a památkovou 
legislativou 

Příprava znalostní databáze 
příkladů dobré praxe – k inkluzi 
formou sdíleného prostoru a 
povinného vkladu všech 
subjektů – příprava obecné 
knihovny materiálů a pomůcek 
souvisejících se společným 
vzděláváním 

zkušené, kreativní  
a odborně fundované 
lidské zdroje ve všech 
organizacích 
formálního 
 i neformálního 
vzdělávání; aktivní 
poradenské služby 
v regionu, zastoupení 
NNO pro oblast 
podpory inkluzivního 
vzdělávání vORP 

nezájem škol 
o spolupráci
s neziskovým

sektorem;
nedostupnost
metodických
předpisů v čase;
rozporuplná
a neověřená
opatření
administrativy
s příliš častou
novelizací;
rozporuplné postoje
veřejnosti k dané
problematice

příklady sdílení dobré 
praxe prostřednictvím 
webové aplikace a 
workshopů v daném 
ORP; neformální 
výměna zkušeností; 
vytvoření databáze 
příkladů dobré praxe  
a zajištění její 
dostupnosti všem 
aktérům vzdělávání; 
zásadní rozvoj 
občanské společnosti 
formou popularizace 
inkluze a rovných 
příležitostí 

neúměrná byrokratická 
náročnost opatření 
inkluze směrem 
k realizátorům 
ve formálním  
i neformálním 
vzdělávání; 
nezájem škol  
o spolupráci
s neziskovým
sektorem;
nedostupnost
metodických předpisů
v čase; rozporuplná
a neověřená opatření
řídících orgánů (MŠMT,
zřizovatel) s příliš
častou novelizací

Příprava rozvojových programů 
a projektových dnů pro žáky 
vyžadující podpůrná opatření 
(žáci s handicapem a žáci 
mimořádně nadané) s dosahem 
do oblasti formálního  
i neformálního vzdělávání 
 s důrazem na jejich vzájemnou 
kooperaci; podpora zapojování 
dětí s podpůrnými opatřeními  
i do neformálního vzdělávání 

zkušené, kreativní  
a odborně fundované 
lidské zdroje ve všech 
organizacích 
formálního  
i neformálního 
vzdělávání; velké 
množství projektů pro 
všechny skupiny dětí 
a žáků; aktivní 
prolínání aktivit 
formálního  
a neformálního 
vzdělávání; 
spolupracující 
veřejnost; zájem 
zřizovatele o spolupráci 
těchto složek daný 
organizačním 
členěním odboru 
školství 

malá zkušenost všech 
aktérů se společným 
vzděláváním  
a zapojováním dětí 
s podpůrnými 
opatřeními do činnosti 
škol 

soustava projektů  
ve formálním  
i neformálním 
vzdělávání od 
individuálních ve 
školách a NNO až po 
systémové projekty 
zřizovatelů 

pomalý transfer 
projektových záměrů 
do formálního  
a neformálního 
vzdělávání; nezájem 
škol o společné 
vzdělávání jako celek; 
zásadní nepochopení 
ze strany rodičovské 
veřejnosti; šikana  
a sociální a patogenní 
jevy v kolektivech dětí 
a žáků 

Systém vzdělávání a výměny 
zkušeností pedagogických 
pracovníků škol včetně 
asistentů pedagoga, a to 
formou moderních metod 
vzdělávání (mentoring, 
koučing, e- learning); 
Navýšení personálních kapacit 
(pedagogičtí pracovníci a 
psychologové) včetně 
zajištění metod sdílení 
příkladů dobré praxe a 
podpory komunikačních 
kanálů s pracovníky školských 
poradenskýchzařízení 

kreativita 
pedagogických 
pracovníků a znalost 
moderních metod 
práce; dostupné 
možnosti sdílení 
zkušeností formou 
workshopů i 
internetové knihovny; 
možnosti ověřování 
výsledků vzdělávání 
praktickými výstupy; 
uplatnění různých 
dotačních titulů pro tuto 
oblast;  

časová náročnost 
vzdělávání v celkovém 
kontextu činností škol; 
nadbytečná zátěž 
pedagogických 
pracovníků pro oblast 
profesního rozvoje 

možnosti využití nových 
forem práce a vedení 
lidských zdrojů; 
úspora nákladů  
i času při realizaci 
elearningových 
programů pro školy;  

malá ochota lidských 
zdrojů k moderním 
metodám osobního 
rozvoje; časová 
náročnost celého 
procesu; nízká 
efektivnost a neochota 
lidských zdrojů  
k „ověření“ výsledků 
vzdělávání 
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Podpora vzdělávání v českém 
jazyce u žáků s odlišným 
mateřským jazykem 

lokální existence 
podpůrných 
programů pro žáky  
s odlišným 
mateřským jazykem; 
sada programů MČ 
ve vztahu k migrační 
politice; zkušenosti 
pedagogických sborů 
pro danou oblast, 
vytváření rovných 
příležitostí 

malá informovanost 
zákonných zástupců 
žáků/ dětí  
o podpůrných
opatřeních; obtížné
formy komunikace

dostupnost formálního  
i neformálního 
vzdělávání žáků/dětí 
s odlišným 
mateřským jazykem; 
zavedení 
socializačních 
programů pro tuto 
skupinu; aktivity 
formálního  
i neformálního 
vzdělávání pro rodiče 
těchto dětí i žáků 

vyčleňování 
dětí/žáků  z 
kolektivů; různorodé 
formyšikany; 
nutnost překonávat 
společenské 
předsudky v dané 
oblasti 

Systém vzdělávání ředitelů 
základních škol v oblasti 
inkluzivního vzdělávání a 
zajištění jejich informovanosti 
o povinnostech plynoucích
z novelizace školského zákona

erudovaný tým vedení 
škol a organizací 
neformálního 
vzdělávání s ochotou 
se dále vzdělávat; 
existence kariérního 
systému; dostupnost 
moderních metod 
práce; dostupné 
možnosti sdílení 
zkušeností formou 
workshopů  
i internetové 
knihovny; možnosti 
ověřování výsledků 
vzdělávání 
praktickými výstupy; 
uplatnění různých 
dotačních titulů pro tuto 
oblast 

Časová dispozice 
školení; příliš často 
měnící se závazné 
právní předpisy  
a navazující 
novelizace 
metodických pokynů 

využití elektronických 
forem vzdělávání 
 v čase vhodném pro 
ředitele/ředitelky; 
ucelený systém 
vzdělávání; 
využití tradičních 
vzdělávacích institutů 
(NIDV) pro oblast 
profesního rozvoje 
ředitelů škol; 
uplatnění benefitů 
zřizovatele 

administrativní  
a časová náročnost 
všech forem školení; 
nadbytečnost 
některých činností, 
byrokratizace  
ve školním 
managementu; 
nejasně stanovená 
forma transferu 
informací od vedení 
resortusměrem 
k organizacím 
formálního  
a neformálního 
vzdělávání; 
nejednotnost pravidel 
při novelizaci zákonů 
a prováděcích 
vyhlášek (přílepky) 

Tato část analýzy pokrývá další oblasti, které se ukazují v podmínkách MČ Praha 3 jako prioritní. Opět byla odborným 
skupinám a ředitelkám a ředitelům předložena sada cca 150 kroků – aktivit, které mohou hrát roli v rozvoji vzdělávání MČ 
Praha 3 pro formální i neformální vzdělávání. U všech byla formou sběrového listu stanovena významnost jednotlivých faktorů 
a ty nejvýznamnější pak zařazeny do analýzy SWOT. 

Ostatní opatření 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Rozvoj aktivit vedoucích 
k pojetí škol jako 
komunitních center včetně 
zapojení neformálního 
vzdělávání 

Zkušenost 
pedagogů s prací  
s rodiči a 
veřejností; volné 
kapacity škol 
v odpoledních 
hodinách; podpora 
doplňkové činnosti 
škol zřizovatelem 

nezájem rodičů  
a veřejnosti  
o spolupráci;
přetíženost učitelů
a jejich vyhoření;
ochrana objektů před
patogenními vlivy;
energetická
náročnost provozu
s nízkou návratností

podpora občanské 
společnosti jak  
z hlediska etnika, tak 
věku, pohlaví; vyšší 
zapojení školy  
do života obce; 
vytváření 
neformálních 
vztahů mezi školou  
a rodičovskou 
veřejností 

nepřátelské vztahy  
s rodiči; mobilita 
učitelů; technický stav 
budov; zvýšená míra 
rizika při modelu 
otevřené školy 

Zajištění interaktivních 
materiálů do škol  
a výukových pomůcek pro 
výuku podnikavosti, iniciativy 
a kreativity, zajištění podílu 
učitelů na této činnosti 

kvalifikace učitelů  
a jejich entuziasmus; 
relativní dostupnost 
výukových materiálů 
jak ve 3D tak i online; 
průřezová 
kompetence 
podporovaná 
napříč předměty; 
„Imerze“ - ponoření 
se do projektu 

nezájem žáků; 
nezájem učitelů; 
pasivní přístup 
všech aktérů 
vzdělávání; mizivé 
digitální kompetence 
učitelů; nezajímavě 
prezentované projekty 

posílení projektové 
výuky; zapojení 
externích pracovníků 
do výuky; zapojení 
rodičů jako profesních 
průvodců; výuka 
mimo objekt školy; 
tvorba vlastních 
materiálů učitelů 

pasivita všech 
aktérů vzdělávání; 
nedostupnost, 
poruchovost  
a nepřipravenost 
didaktické techniky; 
předpisy omezující 
výuku mimo objekt 
školy (bezpečností, 
organizační, 
legislativní) 
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Vyhlášení rozvojových 
programů zřizovatele pro 
tuto oblast; Podpora 
různorodých soutěží, 
přehlídek a praktické výuky, 
ve kterých se mohou 
projevit odpovídající 
dovednosti žáků 

podpora 
zřizovatele a  
zapojení škol jak pro 
předškolní, tak pro 
základnívzdělávání; 
benefit zřizovatele pro 
učitele, žáky i aktivní 
rodiče 

pasivita učitelů; 
nedůvěra škol  
k podobným 
projektům; 
přetíženost 
pedagogických 
pracovníků v době 
nepřímé pedagogické 
práce; nezájem rodičů 
a žáků o aktivní 
přístup k výuce; 
slabé propojení 
výuky s praxí 

zájem rodičů  
o takové projekty;
nadstandardní
ocenění pedagogů
za účast v takových
projektech; využití
modelových situací
a příkladů dobré
praxe pro oblast
podnikavosti

pasivita učitelů  
a nevhodně zvolená 
témata; obecně nižší 
zájem veřejnosti  
o vzdělávání

Podpora spolupráce SŠ a ZŠ 
a zaměstnavatelů při výuce 
podnikavosti, iniciativy  
a kreativity; Podpora 
spolupráce MŠ a ZŠ při 
výuce podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

zkušenost 
pedagogických sborů 
s podobnými 
návštěvami; běžná 
praxe na většině škol; 
dny otevřených dveří; 
kariérové 
poradenství; společné 
workshopy; 
představení profesí 
rodiči na jednotlivých 
typech škol; časté 
exkurze do objektů; 
využití infrastruktury 
jiné školy 

osobní předsudky 
vyučujících; pasivita 
a malá odvaha 
organizovat výuku 
jinak; časové 
hledisko z hlediska 
školního rozvrhu 

koučing, mentoring 
jako metody sdílení 
dobré praxe mezi 
jednotlivými stupni 
vzdělávání; podpora 
kolektivů, jejich 
soudržnosti  
a společného  zájmu 
o věc; poznávání
jiného prostředí
a „opisování“
dobrých zkušeností
kolegů

rozpor mezi 
požadavky 
společnosti a zájmy 
jedince; osobní 
překážky učitele, 
rodiče i žáka; 
časové hledisko 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky„STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Modernizace pomůcek a 
prostor při polytechnickém 
vzdělávání 

podpora zřizovatele 
včetně rozvojových 
programů; mezinárodní 
zkušenost školy  
s problematikou 
STEM; intenzivní 
zavádění STEM na 
několika školách 

malá žákovská 
zručnost; nedostatek 
dílen a odborných 
pracoven pro 
odbornou výuku; 
stávající dílny 
neodpovídají 
dnešním 
standardům; malý 
zájem škol  
o polytechnickou
výuku jako celek

zvýšení motivace 
žáků o STEM; 
sdílení příkladů 
dobré praxe  
I v mezinárodním 
měřítku; využití 
infrastruktury škol 
jiných zřizovatelů 
(KAP) 

přetíženost 
lidských zdrojů; 
nedostatečná správa 
technických pomůcek 
jako zásadní součásti 
výuky STEM; 
nezájem žáků  
a rodičů o manuální 
řemeslo 

Další profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků 
(ideálně) v úzké 
návaznosti na kariérní 
postup pro oblast CLIL a 
polytechnické vzdělávání 

DVPP jako běžná 
součást činnosti 
škol; podpora 
zřizovatele pro 
vzdělávání vedení 
škol; podpora 
ředitelů vzdělávání 
vlastních 
zaměstnanců 

malá znalost cizích 
jazyků mezi učiteli  
a nižší invence  
v přenosu informací 
do vyučovaného 
předmětu; běžná 
dostupnost metodik 
CLIL na školách (MŠ 
i ZŠ); malá 
dostupnost školení  
v této problematice 

vnímání jazyka jako 
komunikačního 
prostředku ve vztahu 
k ostatním 
předmětům; vyšší 
možnost 
mezinárodních 
projektů; profesní 
rozvoj  lidských 
zdrojů jako základní 
parametr další 
evoluce školy; 
navýšení finančních 
prostředků na 
přímou vyučovací 
práci 

neochota lidských 
zdrojů zapojit se do 
profesního 
vzdělávání; 
časově náročná 
řešení; byrokracie  
a neúměrná 
administrativa; 
nedostupnost 
metodik CLIL 
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Zvýšení úrovně výuky 
technických předmětů 
formou odpovídajícího počtu 
odborných učeben a vysoké 
kvality digitálních 
technologií 

kvalifikace učitelů  
a jejich nadšení; 
relativní dostupnost 
výukových materiálů 
jak ve 3D,  tak i online; 
„Imerze“ – ponoření 
se do projektu 

nedostatek dílen  
a odborných 
pracoven pro 
odbornou výuku; 
stávající dílny 
neodpovídají 
dnešním 
standardům; malý 
zájem škol  
o polytechnickou
výuku jako celek

evropské dotační 
tituly a dostupnost 
dalších doplňkových 
zdrojů; vícezdrojové 
financování; zapojení 
odborníků z praxe; 
sdílení dobrých 
zkušeností; 
uplatnění 
modelových 
příkladů z běžného 
života; polytechnická 
hnízda podle KAP 

nedostupnost 
lidských zdrojů na 
trhupráce; 
nevhodné zákonné 
předpisy ke kvalifikaci; 
malá dostupnost 
moderních 
vzdělávacích prostor 

Posouzení kapacit 
mateřských i základních škol 
ve vazbě na organizační 
schéma výuky, pronájmy 
a stanovení priorit pro tuto 
oblast a výstavba 
polytechnických center, 
dovybavení učeben 

dostatečná kapacita 
k základnímu 
vzdělání; možnost 
organizačních změn 
v provozu škol za 
účelem zvýšení 
kvality výuky 

nevhodná 
infrastruktura, 
chybějící dílny  
a odborné pracovny; 
nedostupnost 
odborných pracoven 
v prostoru a čase 

úzká vazba na KAP 
– polytechnická
hnízda a vzdělávací
centra v hlavním
městě Praze;
evropské  finanční
tituly a úzká
součinnost
s magistrátem
hlavního města
Prahy při řízení
a využívání
polytechnických
center

nedostatečná 
kontrola v čerpání 
finančních 
prostředků na tyto 
velké investiční 
celky; časové 
prodlevy v závislosti 
na výstavbě, 
v závislosti na 
legislativních  
a organizačních 
překážkách; 
dostupnost těchto 
kapacit z hlediska 
školního rozvrhu; 
nízká kvalifikovanost 
lidských zdrojů 

Podpora exkurzí a seminářů 
podporujících polytechnické 
vzdělávání vyučujících  
a vytvoření znalostní 
database s příklady dobré 
praxe pro tuto oblast; 
Podpora mimoškolních 
aktivit v této oblasti, 
podpora mezinárodních 
projektů 

zkušenosti se STEM; 
spolupráce se střední 
školou (SOŠ stavební 
a zahradnická); 
podpora zřizovatele 
formou rozvojového 
projektu; zkušenost 
mateřských škol  
s návštěvou 
řemeslné výroby; 
zapojení žáků do 
řemeslných soutěží  
a návštěvy odborníků 
ve školách; rozvojový 
program zřizovatele 
„Cesta ke kreativitě“ 
zaměřený na 
polytechnickou 
výchovu 

časová náročnost 
exkurzí i vzhledem  
k časovému režimu 
dětí a žáků; 
organizační 
komplikace a finanční 
náročnost, ale I 
nezájem třetích 
subjektů o školní 
aktivity; malá nabídka 
soutěží  
v odpovídajících 
věkových kategoriích 

rovné příležitosti ve 
vzdělání a role státu 
jako garanta; sdílení 
příkladů dobré praxe 
formou workshopů  
a elektronické 
databáze, prezentací 
a projektů příkladů 
dobré praxe; 
spolupráce 
s Hospodářskou 
komorou a odbornými 
řemeslnými cechy; 
prezentace projektů 
polytechnické 
výchovy mateřských  
škol; sdílení příkladů 
dobré praxe  
z polytechnické 
výchovy 

nezájem vedení 
školy o výuku mimo 
objekt školy  
z hlediska 
bezpečnostního, 
organizačního  
a finančního; 
nedostupnost 
podobných exkurzí  
z rozpočtu škol, ale 
hrazení rodiči; 
porušení zásady 
rovných příležitostí 
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Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
Vzhledem k analýze se jako prioritní jeví malá digitální gramotnost učitelů, 
 z uvedeného důvodu je tato okolnost řešena prioritně.  

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Komplexní podpora rozvoje 
digitálních technologií od 
infrastruktury, přes hardware 
škol, software, vzdělávání  
a ochranu žáků i učitelů před 
negativními jevy ve 
virtuálním prostoru;  
Zajištění odpovídajícího 
softwaru a nákup vlastních 
digitálních technologií pro 
digitalizaci škol 

podpora zřizovatele při 
zajištění 
vysokorychlostního 
připojení včetně ochrany 
před virtuálním 
nebezpečím; nákup licencí 
a vytvoření cloudové 
úložiště a sdílení příkladů 
dobré praxe včetně 
webové aplikace 
skolypraha3.cz 

nízké 
kompetence 
lidských zdrojů 
pracovat 
v cloudovém 
řešením; malá 
znalost 
virtuálních rizik; 
velká finanční 
náročnost 

Esafety Label; 
bezpečnostní audit 
škol včetně analýzy 
rizik podle ČSN73 
4400; využití 
kompetenčního 
modelu učitele jako 
diagnostického  
a monitorovacího 
nástroje digitálních 
kompetencí učitelů 

neschopnost 
adekvátně reagovat 
na případy 
kyberšikany  
a podobných jevů; 
zastarávající 
technika; 
nedostatečná 
úroveň péče  
o technologie;
nevhodný
software pro
výuku

Digitalizace škol, školící 
tým, vytvoření soustavné, 
cílevědomé IT podpory  
v mnoha směrech  
a vytvoření podpůrné 
služby pro správu 
hardwarových 
 a softwarových aplikací na 
základních školách; 
Vytvoření podpůrné služby 
pro správu hardwarových  
a softwarových aplikací  
v mateřských školách 

souhlas zřizovatele  
s realizací tohoto 
dlouhodobého projektu; 
v přechodném období je 
řešeno připojení 
k vysokorychlostnímu 
internetu (viz výše); 
podpora zřizovatele 
mateřským školám při 
zajištění digitálních 
služeb 

vzhledem k 
rozsahu 
projektu velká 
finanční náročnost; 
nezbytné 
vícezdrojové 
financování (nejen 
EU); z hlediska 
lidských zdrojů 
velmi náročný 
projekt I z hlediska 
udržitelnosti; 
značná 
roztříštěnost 
digitálních systémů 
v mateřských školách 

komplexní 
zajištění přenosu dat 
a jejich ochrany  
s celou řadou 
pokročilých 
digitálních služeb od 
MŠ až po ZŠ; 
webový filtr; 
pokročilé datové 
služby; ucelený 
systém správy 
digitálních 
technologií 

dlouhodobost 
projektu; 
komplexnost 
projektu 
předznamená 
jeho časovou 
prodlevu; 
nedostatek 
finančních 
prostředků 
zejména na 
vlastní provoz 
datového centra; 
pochopení principu 
outsourcingu 
digitálních služeb 

Vzdělávání ředitelů škol  
v oblasti ekonomiky a 
strategie digitálního rozvoje; 
Zavedení manažerských 
systémů řízení 
základních škol včetně 
sdílení příkladů dobré 
praxe 

podpůrné nástroje 
zřizovatele, které jsou 
systémově využívány  
k analýze digitálních 
kompetencí; zajištěná 
licenční politika 
zřizovatele pro hlavní 
produkty s proškolením 
ředitelů; ochota ředitelů 
sdílet  své profesní 
zkušenosti 

poměr 
administrativy 
a vlastního 
strategického 
řízení školy 

stěžejní úkol pro 
budoucnost; 
ředitel je nositelem 
konceptu I strategie 
školy a z 
uvedeného důvodu 
musí být pro 
uvedené oblasti 
aktivním a 
poučeným 
manažerem; 
budování znalostní 
databáze 

nízká motivace 
ředitelů k těmto 
pokročilým 
formám školení, 
případně nízká 
kompetence se  
v této oblasti 
orientovat; nízká 
úroveň vedení 
školy reagovat na 
kybernetické 
incidenty; 
přehlednost e- 
databáze z hlediska 
vyhledávání 

Zvýšení úrovně výuky 
technických předmětů 
formou odpovídajícího počtu 
odborných učeben a vysoké 
kvality digitálních 
technologií 

kvalifikace učitelů a jejich 
nadšení; relativní 
dostupnost výukových 
materiálů jak ve 3D, tak i 
online; „Imerze“ – 
ponoření se do projektu 

nedostatek dílen 
a odborných 
pracoven pro 
odbornou výuku; 
stávající dílny 
neodpovídají 
dnešním 
standardům; 
malý zájem škol 
o polytechnickou
výuku jako celek

evropské dotační 
tituly a dostupnost 
dalších 
doplňkových 
zdrojů; 
vícezdrojové 
financování; 
zapojení odborníků 
z praxe; sdílení 
dobrých zkušeností; 
uplatnění 
modelových příkladů  
z běžného života; 
polytechnická hnízda 
podle KAP; 

nedostupnost 
lidských zdrojů na 
trhu práce; 
nevhodné zákonné 
předpisy ke 
kvalifikaci; malá 
dostupnost 
moderních 
vzdělávacích 
prostor 

Komplexní profesní příprava 
pedagogických pracovníků 
mateřských a 
základních škol 
s vlastní tvorbou 

Ochota lidských zdrojů se 
dale profesně rozvíjet I 
formou vlastních výstupů 
vlastních 
výstupůpedagogických 
pracovníků (i pro oblast 

Nízké kompetence 
pedagogických 
pracovníků přenášet 
vlastní 
dovednosti do 
výuky; kompetenční 

Celoživotní 
vzdělávání 
zaměřené na 
modern digitální 
technologie
technologie, nikoli 

Malá motivace 
lidských zdrojů
zejména u 
stávajících učitelů 
ve starším věku; 
Byrokracie 
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výstupů a 
vytvořením 
profesního 
portfolia; 
Rozvoj profesních 
kompetencí 
pedagogických 
pracovníků včetně 
digitálních 
dovedností také 
prostřednictvím 
moderních 
vzdělávacích 
metod – 
e-learningu a
mentoringu;

digitálních technologií); 
Částečná znalost práce 
s digitálním portfoliem; 
Zkušenost některých 
učitelů s prezentací 
výukových objektů na 
veřejnosti; Zkušenosti 
s e-learningem; 

model učitele pro 
Prahu 3 vykazuje 
statisticky 
nevýznamné, ale 
stale nižší 
competence než je 
průměr ČR 

základní aplikace; 
Zvýšená míra 
přenosu těchto 
kompetencí do 
výuky a zvýšení 
kompetencí žáků 
jako důsledek; 
Úspora času, 
peněz, prostoru 
při využití 
elektronických 
vzdělávacích 
aplikací; 
Osobnostní rozvoj 
při mentoringu; 

spojená 
s budování 
portfolií a 
evidencí 
profesního 
vzdělávání; 
Konzervatismus 
učitele při 
využívání nových 
technologií; 
Obtížné měření 
výsledků DVPP při 
online způsobu; 

Sdílení příkladů  dobré 
praxe, 
zapojení učitelů 
MŠ a ZŠ do 
profesních 
komunit včetně 
podpory takových 
aktivit 
prostřednictvím 
zřizovatele; 

Sdílení zkušeností

prostřednictvím webu 

skolypraha3.cz a 

prostřednictvím 

workshopů, osobních 

návštěv, konzultací a 

pomocí elektronických 

systémů e-learningu a 

mentoringu; 

Malé zapojení učitelů 

v profesních 

komunitách; 

Chybějící 

metodická 

sdružení 

v regionu; Malý 

přenos zkušeností 

navzájem; 

Uvažovaná metodická 

sdružení v rámci 

předmětů 

v regionu; Čtyři 

konference a 

workshopy 

k prioritám MAP; 

Znalostní 

databáze a její 

sdílení online; 

Rozpor mezi

ochranou svého 

duševního 

vlastnictví 

(výukové objekty) 

a sdílením; Malá 

ochota učitelů 

vstupovat do 

komunit či 

vystupovat 

veřejně; 
Vytvoření uceleného 
systému 
předcházení 
negativních jevů 
online včetně 
filtrování a 
ochrana proti 
nežádoucímu 
softwaru a 
výchova k ochraně 
duševního 
vlastnictví; 

Zkušenost zřizovatele s 
prevencí rizik ve 
virtuálním prostoru 
(NIDV a European 
Schoolnet); Jedna ze 
škol je nositelem zlaté 
nálepky ESafety Label; 
Úzká spolupráce 
s NCBI; 
Bezpečnostní audit škol 
podle normy ČSN 73 
4400; Etický kodex škol 

Malé povědomí 
pedagogických 
pracovníků o 
reálných rizicích; 
„Malá“ znalost 
praktického 
řešení 
kyberšikany a 
nedostatečný 
důraz na 
respektování 
duševního 
vlastnictví třetích 
osob (kopírování); 

Komplexní program 
pro školy 
včetně etického 
kodexu; DVPP pro 
tuto oblast – MŠ, 
ZŠ a posílení 
obecného 
povědomí učitelů 
MŠ o virtuálním 
riziku; 

Neznalost 
zákonných 
postupů při řešení 
kybernetického 
incidentu; GDPR; 
Různé formy 
šikany včetně 
virtuální; 

Nákup vlastních digitálních 
technologií 
(tablety, PC, 

fotoaparáty, mobily); 

Individualizace nákupů 
digitálních technologií 
právními subjekty; 
Ochota zřizovatele 
poskytovat metodickou 
a odbornou pomoc např. z 
pohledu cen v 
místěobvyklých; 
Podpora při veřejných 
zakázkách vrámci 
evropských projektů; 

Pražské školy 
nemají zkušenosti 
s evropskými 
projekty 
v minulých 
obdobích, proto 
sepotýkají 
s celou řadou 
administrativních 
problémů; 

Evropské dotační 
tituly; Možnosti 
dovybavení škol; 
Odborná 
metodická pomoc 
zřizovatele při 
realizaci projektu; 

Nedodržení 
stanovených 
metodik 
evropských 
projektů; 
Nedostatečná 
kontrola finančních 
toků, porušení 
rozpočtové kázně; 
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Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Uplatnění ověřeného 
validačního nástroje pro 
hodnocení škol v časovém 
sledu tak, abybyly připraveny 
interní školní srovnávací 
matrice. Tímto nástrojem 
mohou být nejen výběrová 
šetření České školní 
inspekce, ale také vlastní 
šetření škol či zřizovatele 

zkušenost některých škol 
s testováním tohoto typu; 
podíl některých škol na 
vývoji systému NIQES; 
vnitřní testové nástroje 
škol; ochota 
zřizovatele uhradit externí 
evaluaci 

obavy škol „ 
o žebříček“; obavy
učitelů; časová
náročnost a pouze
elektronická stránka
testování

vnitřní hodnotící 
matice škol v čase  
a v prostoru; nástroj 
dlouhodobého 
sledování rozvoje 
úrovně cizích 
jazyků 

nízká jazyková 
úroveň výuky na 
některých školách; 
odmítnutí 
testování řediteli 
škol a zneužití 
výsledků ze strany 
veřejnosti 

Podpora rozvoje jazykových 
dovedností pedagogických 
pracovníků a jejich verifikace; 
Podpora "projektového" 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků, obměna 
pedagogického sboru, který 
se podílí na uvedených 
projektech 

ochota pedagogických 
pracovníků se dále 
vzdělávat; možnost 
uplatnění jazykových 
dovedností 
v mezinárodních 
projektech s podporou 
zřizovatele; zapojení 
neformálních struktur do 
vzdělávání; benefity 
zřizovatele 

malá možnost 
uplatnění praktické 
znalosti jazyka na 
MŠ a ZŠ; obecná 
neochota se dále 
vzdělávat; nízká 
finanční dostupnost 
uceleného vzdělání 
jak pro projekty, tak 
pro jazyky 

zapojení učitelů do 
mezinárodních 
komunit a projektů; 
snazší orientace 
v cizojazyčných 
výukových zdrojích; 
metoda CLIL 

znalost jazyka jako 
vstupenka do lépe 
placeného 
zaměstnání; nízké 
uplatnění jazyka 
v profesním  
systému; nezájem 
vedení školy  
o rozvoj této
oblasti

Sdílení dobré praxe ve 
znalostní databázi či  
v průběhu konferencí 

sdílení zkušeností 
prostřednictvím webu 
skolypraha3.cz  
a prostřednictvím 
workshopů, osobních 
návštěv, konzultací  
a pomocí elektronických 
systémů e-learningu  
a mentoringu 

malé zapojení 
učitelů v 
profesních 
komunitách; 
chybějící 
metodická 
sdružení 
v regionu; malý 
přenos zkušeností 
navzájem 

zapojení učitelů do 
mezinárodních 
komunit; 
uvažovaná 
metodická sdružení 
v rámci jazyků  
v regionu; čtyři 
konference a 
workshop  
k prioritám MAP; 
znalostní databáze 
a její sdílení online 

rozpor mezi 
ochranou svého 
duševního 
vlastnictví (výukové 
objekty) a sdílením; 
malá ochota učitelů 
vstupovat do 
komunit či 
vystupovat veřejně; 
osobní nejistota při 
jazykovém projevu 

Rozvojové programy pro 
mimořádně nadané žáky v 
oblasti jazykové výky a 
mezinárodní výměnné 
pobyty jako přímá podpora 
osvojování jazykových 
dovedností v praxi 

Podpora zřizovatele; 
možnost organizovat 
projekty napříč regionem, 
mezinárodní zkoušky, 
výuka jazyků pro žáky s 
podpůrnými opatřeními, 
využítí technologií 

Malý zájem žáků o 
výuku jazyku, velké 
procento 
jazykového drillu, 
finanční náročnost, 
sociální rozdíly 
mezi žáky 

Spolupráce se 
zákonnými 
zástupci, veřejností 
a zaměstnavateli, 
provázanost CLIL a 
STEM, využítí 
rodilých mluvčích, 
mezinárodní 
zkoušky, virtuální 
conference s 
partner, rovné 
příležitosti ve 
vzdělání 

Malý meziškolní 
projekty, 
legislativní a 
organizační 
problémy spojené s 
organizací akcí 
mimo budovu 
školy, 
nedostupnost z 
důvodů finanční 
náročnosti zájem o  

Podpora různorodých 
soutěží včetně jazykových 

Zkušenost učitele; 
hodnocení soutěží 
zřizovatelem, vysoké 
procento zapojení škol do 
regionálního poháru a 
olympiád 

Nesrovnatelnost 
vědomostí škol 
různých škol 

Spolupráce mezi 
školami, sdílení 
příkladů dobré 
praxe, prezentace 
výsledků dítěte, 
žáka, rodiny, školy, 
obce 

Nadbytečná 
soutěživost a 
konkurence mezi 
školami, nevhodná 
struktura soutěží 

Uplatnění cizího jazyka 
napříč předměty, příprava 
učitelů v metodice CLIL 

Zkušenost některých škol 
s CLIL 

Omezený transfer 
jazykových 
dovedností do 
výukových 
předmětů 

Rozšířená možnost 
výuky v praxi, rodilý 
mluvčí 

Malá jazyková I 
předmětová 
odbornost s 
přeceňování výuky 
gramatiky 

Prvotní posouzení 
předpokladů u předškoláků 

Zkušenost s nepovinnými 
jazyky v MŠ, bilingvní 
výuka 

Nerovné příležitosti 
ve vzdělávání, 
jazyk pouze pro 
vybrané žáky 

Cizí jazyk jako  
nástroj výuky, 
rozvoj jazyka 
prostřednictvím 
herních a 
muzikálních 
činností 

Nesystémovost 
přípravy, stávající 
finanční náročnost 
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Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření 
dětí a žáků 

Cíl Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Podpora všech 
forem profesního 
rozvoje  vedoucí  
k posilování 
komunikační role 
všech aktérů 
vzdělávání; 
Vytvoření role 
mediátora pro 
zlepšení komunikace: 
zákonní zástupci – 
pedagogický 
Pracovník 

erudované týmy na 
školách, proškolené týmy, 
podpůrná opatření v 
součinnosti s PPP 

malá míra 
spolupráce mezi 
školami, rozdílné 
přístupy, nejednotné 
přístupy; etický 
kodex není 
naplňován 

systematizace 
podpory všech 
složek v této oblasti; 
společná škála 
hodnocení, 
sjednocení přístupů 

neochota 
spolupracovat; 
malá koordinace se 
specifickými 
službami, 
spolupráce s PPP 
na formální úrovni 

Podpora etické 
výchovy formou 
implementace jejích 
zásad do étosu školy, 
nikoli však jako 
předmětu; Podpora 
výuky sociální 
gramotnosti, rozvoj 
kulturních hodnot a 
výuky etiky 

Přijatý etický kodex škol 
všemi subjekty; Etika jako 
součást ŠVP prolínající 
všemi předměty; Dobrá 
sociální a kulturní úroveň 
škol; Dobrá spolupráce 
s OSPOD, Policií ČR a 
PPP; 

Formální přístup ke 
kodexu školy; 
Nedodržovaní 
základní morálních 
a etických pravidel 
ve škole a neřešení 
takového jednání; 
Etika rodičovské 
veřejnosti; 

Zvýšení sociálních a 
občanských 
kompetencí všech 
aktérů vzdělávání; 
Návrat k tradičním 
hodnotám; 
Regulace digitálního 
vzdělávání a 
negativních vlivů ve 
virtuálním prostoru; 

Neúčinné 
organizační 
nástroje zřizovatele 
v oblasti 
výchovných 
problémů; 
Prodleva účinnosti 
právních kroků od 
závadového jevu; 
Etika rodičovské 
veřejnosti; 

Rozvoj kulturních 
hodnot 
prostřednictvím 
uměleckého 
vzdělávání; 

Zkušenosti zuš a 
neformálního vzdělávání v 
regionu, zájem rodičů o tyto 
aktivity 

Obecný nezájem o 
umění a vnímání 
tohoto vzdělávání 
jako pominutelné 
nastavby 

Užší propojení škol 
a zájmového 
vzdělávání v 
uměleckém 
vzdělávání 

Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
uvedené activity, 
Nedostatek nových 
profesionálů ve 
vzdělávacím 
procesu 

Podpora školy jako 
komunitního centra 
rodičovské i další 
veřejnosti; 

Zkušenost pedagogů s 
prací s rodiči a veřejností; 
Volné kapacity škol 
v odpoledních hodinách; 
Podpora doplňkové činnosti 
škol zřizovatelem; 

Nezájem rodičů a 
veřejnosti o 
spolupráci; 
Přetíženost učitelů a 
jejich vyhoření; 
Ochrana objektů 
před patogenními 
vlivy; Energetická 
náročnost provozu s 
nízkou 
návratností; 

Podpora občanské 
společnosti jak 
z hlediska etnika, 
věku, pohlaví; Vyšší 
zapojení školy do 
života obce; 
Vytváření 
neformálních 
vztahů mezi školou 
a rodičovskou 
veřejností; 

Nepřátelské vztahy 
s rodiči; Mobilita 
učitelů; Technický 
stav budov; 
Zvýšená míra rizika 
při modelu 
otevřené školy; 

Podpora různorodých 
forem neformálního 
vzdělávání; 

Široká paleta zájmových 
útvarů organizovaných jak 
školou, tak NNO; Zájem 
rodičů o mimoškolní 
aktivity; 

Nepřesně 
formulované zásady 
podpůrných 
opatření pro ŠD a 
ŠK; Nedostupnost 
zájmové činnosti v 
čase aprostoru; 
Přílišnánabídka 
převyšuje poptávku 
s nejasnou kvalitou 

Rovné příležitosti ve 
vzdělávání; 
Smysluplné využití 
volného času dětí a 
žáků; Uplatnění 
zájmů všech dětí a 
žáků; 

Finanční 
nedostupnost 
zájmové činnosti; 
Neúčinná podpůrná 
opatření v zájmové 
činnosti; 
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Podpora různorodých 
forem posouzení 
klimatu školy 
prostřednictvím 
profesionálů či 
profesionálních 
nástrojů; Nastavení 
profesního 
podpůrného nástroje 
předcházení 
patogenním jevům 
kyberšikany a ochrany 
duševního 
vlastnictví; 

PPP v regionu; Dobrá 
spolupráce se školami; 
Hustá síť poradenských 
pracovišť; 
Zkušenost škol s 
profesními 
nástroji; Dotační tituly, 
šablony; Zkušenosti 
výchovných poradců; 

Podceňování 
významu 
poradenské činnosti 
ve školách; 
Nevyrovnaný tým 
školních 
psychologů a 
výchovných 
poradců; Malá 
kvalifikace asistentů 
pedagoga; 
Psychologické testy 
a nástroje; 

Pravidelné a 
systematické 
hodnocení klimatu 
školy; 
Autoevaluace; 
Vyšší procento 
školních 
psychologů; 

Přeceňování online 
testů na úkor 
psychologické práce 
ve školách; 

Nedostatek 
psychologů či jejich 
nízká odbornost; 
Neochota vedení 
školy pracovat 
s výsledky evaluace 
klimatu školy 
systémově a 
opakovaně; 

Nastavení profesních 
podpůrných forem 
výchovného 
poradenství, 
preventivních funkcí, 
případně školního 
psychologa; 

Podpůrné programy, 
šablony, ostatní projekty 
pro školy, 
Systémová podpora ze 
strany všech složek 

Male využití 
stávajících 
programů, 
Nízká odezva 
rodičů, 
Omezená snaha 
všech aktérů, 
Výraznější zapojení 
neformálníhoí 
vzdělávání 

Sytematická 
podpora PPP, 
změna přístupu v 
procesech 
výchovného 
poradenství 

Neochota osobních 
vkladů do aktivit v 
této oblasti, 
formalismus 
činnosti, vyhoření, 
malá podpora ze 
strany PPP 

Rozvoj forem žákovské 
samosprávy a 
ustanovení žákovského 

parlamentu MČ 

Praha 3; 

Příklady dobré praxe ze 
škol, existující zkušenost s 
parlamenty či jinou formou 
školské samosprávy 

Malá odezva na 
podněty žáků, nízká 
míra spolupráce 
škol a neziskových 
organizací v této 
oblasti 

Zřízení nových 
parlamentů ve 
školách, podpora 
dětského 
parlamentu Praha3, 
podpora mimoškolní 
činnosti v této 
oblasti 

Nízká ochota 
profesionálů 
akceptovat názory 
žáků, zájmových 
skupin či dalšch 
aktérů vzdělávání 

Specifikace a 
následná realizace 
motivačních programů 
a benefitů pro zajištění 
profesně zdatných 
pedagogických 
pracovníků  

dalšího profesního 

rozvoje; 

Motivační programy MČ 
Praha 3, zaměstnanecké 
výhody pro posílení a 
udržení pedagogických 
sborů, projektová činnost 
proškoly, finanční benefity 
progresivním školám, 
společenské ocenění 
práce učitelé, rozvojové 
program a benefit za 
profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků 
v celé šíři aktivit od 
osobních, až po profesní. 

Jistá míra 
formalismu v 
hodnocení činnosti, 
malá odezva 

Vytvoření 
evaluačního 
systému hodnocení 
kvality škol, 
benchlearning, 
sdílení dobré praxe 

Formalismus v 
hodnocení škol, 
nadřazování 
ekonomických 
zájmů výchovnému 
působení škol 
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4. Strategická část Místního akčního plánu

Vzhledem k tomu, že strategické dokumenty Místního akčního plánu tvoří samostatné 
ucelené celky, mají značný rozsah, jsou formátovány a jako takové schváleny řídícími orgány 
projektu, považujeme za naprosto nutné vkládat je do tohoto souhrnu v rozsahu  
a technickém zpracování, jak byly ověřeny řídícími orgány projektu. Z uvedeného důvodu 
jsou proto dané dokumenty vždy v příloze. Jejich uložení je buď adresářové, nebo jako 
přílohy závěrečného dokumentu ve formátu pdf. 

Na základě analýzy SWOT, doplňujících hodnocení, diskuzí v pracovních skupinách, na 
Řídícím výboru byl vytvořen Strategický rámec, který byl v pravidelných půlročních 
intervalech doplňován. Všechny oficiálně schválené verze jsou uvedeny v přílohách. 

Základním dokumentem, z něhož uvádíme přehled základních priorit a cílů je 

Strategický rámec v platném znění 

Přehled priorit a cílů 

Priorita 1 Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách  

Cíl 1.1  Inkluzivní vzdělávání v základních školách  

Cíl 1.2  Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 

Priorita 2 Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách 

Cíl 2.1  Čtenářská gramotnost v základních školách 

Cíl 2.2  Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 

Priorita 3 
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách   
a mateřských školách  

Cíl 3.1  Matematická gramotnost v základních školách 

Cíl 3.2  Matematická pregramotnost v mateřských školách  
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1. Vize 


1. Vize  


  


Inteligentní vzdělávání pro budoucnost   


Motivačně a efektivně fungující edukativní systém pro podporu formálního a 


neformálního vzdělávání včetně podpory informálního učení dětí, žáků, pedagogických 


pracovníků  a ostatní veřejnosti.   


Vzdělávání, které klade důraz na pochopení podstaty a vnímání kontextu, na motivaci 


jedince, získávání vědomostí, rozvoj měkkých a tvrdých dovedností a podporu digitální 


gramotnosti.   


Vzdělávání jako efektivní nástroj, který motivuje k získávání potřebných kompetencí  v 


průběhu celého života.   


Inteligentní vzdělávání, které je širokou veřejností vnímáno jako:   


 moderní a pestré svou nabídkou vzdělávacích forem a metod práce 


odpovídajících 21. století 


 dynamické svou schopností vnímat individuální vzdělávací i osobnostní 


potenciál jednotlivce    


 žádoucí a vyhledávané pro školní kurikula včetně edukačních cílů a procesů 


jejich  osvojování   


  


2. Popis zapojení aktérů  


  


V souladu s Usnesením RMČ č. 298 ze dne 11. 5. 2016 zpracoval odbor školství MČ 


Praha 3 na základě výzvy MŠMT číslo 02_15_005 žádost k individuálnímu projektu v 


rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, garantovaného MŠMT ČR. 


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 byl příslušnými 


orgány MŠMT ČR schválen v září 2016. Jeho realizací v době od 1. 11. 2016 do 31. 


10. 2018 byl pověřen odbor školství MČ Praha 3.    


V době přípravy projektové žádosti byly s nabídkou partnerství v projektu písemně 


osloveny všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 3, ale i další 


poskytovatelé formálního i neformálního vzdělávání v Praze 3, které zřizuje HMP, nebo 


jsou privátními subjekty zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Následně byly 
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projekt a jeho finální filozofie prezentovány manažerem a odborným garantem projektu 


v průběhu výjezdní porady ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol v říjnu 


2016.    


S vedoucími pracovníky ostatních subjektů byly průběžně vedeny řízené motivační 


rozhovory, v rámci kterých byla vysvětlována podstata projektu a jejich očekávané role 


při zapojení se do projektu aktivním způsobem, případně jen poskytováním informací 


o realizaci projektu. Nestátní neziskové organizace zajišťující neformální vzdělávání 


byly osloveny motivačním dopisem, součástí kterého bylo i jednoduché dotazníkové 


šetření a přihláška.    


V listopadu 2016 byli písemně osloveni předsedové školských rad s možností zapojení 


rodičů do projektu a jeho organizačních a řídících struktur. Rodičovská veřejnost byla 


oslovena  i prostřednictvím organizací DDM Praha 3 – Ulita a Nová Trojka.    


Informace o realizaci projektu a možnosti zapojení se veřejnosti do projektu byly 


publikovány v Radničních novinách MČ Praha 3 (říjen-prosinec 2017).   


Rovněž byli informováni představitelé radnice, odbor ekonomický, odbor technické 


správy majetku a investic, Výbor pro výchovu a vzdělávání a ke spolupráci byli vyzváni 


i další odborníci, kteří se otázkami vzdělávání na území MČ Praha 3 zabývají.   


V současné době je do projektu zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ 


zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ, Základní umělecká 


škola, Praha 3, Štítného 5 a Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, dále cca 18 


nestátních neziskových organizací, působících na území Prahy 3.    


Již v době přípravy projektové žádosti proběhl výběr pracovníků Realizačního týmu,  


a to jak administrativní, tak odborné sekce včetně koordinátorů pracovních skupin. 


Pracovní skupiny pro mateřské, základní školy a pro neformální vzdělávání zahájily 


svoji činnost v listopadu 2016. Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin ve 


spolupráci s manažerem a garantem strategického plánování navrhli členy užšího 


pléna pracovních skupin. V listopadu 2016 se uskutečnila první pracovní zasedání  


a byla zahájena vlastní činnost pracovních skupin  a jejich členů. Hlavní náplní jejich 


činností byla analýza stavu včetně návrhů vlastních šetření v příslušném segmentu 


vzdělávání, příprava úvodní konference projektu, zpracování návrhů Statutu  


a Jednacího řádu Řídícího výboru a návrh členů Řídícího výboru a další agenda. 


Kromě analýzy stávajících koncepčních a strategických dokumentů a analýzy výstupů 


dotazníkového šetření v oblasti předškolního a základního vzdělávání (MŠMT, 


prosinec 2015) proběhlo v lednu 2017 vlastní dotazníkové šetření v mateřských  


a základních školách, které zjišťovalo potřeby škol ve vzdělávací oblasti, materiálně-


technických podmínek škol aj.   


Pracovní skupina pro investice byla zformována a zahájila svoji práci v lednu 2017. 


Hlavní náplní její činnosti byla analýza a posouzení potřeb škol (dotazníkové šetření, 
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šetření  k bezbariérovosti škol) v oblasti vybavení a investic, zejména v návaznosti na 


povinná opatření MŠMT.   


Dne 14. 12. 2016 se konala úvodní konference MAP rozvoje vzdělávání městské části 


Praha 3. Konference se zúčastnilo celkem 80 osob. Na konferenci byl představen 


projekt a jeho filozofie, účastníci byli také seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, 


které ve školách  v prosinci 2015 realizovalo MŠMT ČR. Součástí programu 


konference bylo i první veřejné zasedání Řídícího výboru, představení jeho členů, 


představení koordinátorů pracovních skupin, schválení Jednacího řádu a Statutu. 


Řídící výbor byl sestaven v souladu s principy stanovenými příslušnými dokumenty a 


závaznými postupy projektu.     


V období od listopadu 2016 do března 2018 probíhala pravidelná zasedání Pracovní 


skupiny pro ZŠ, Pracovní skupiny pro MŠ, Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání 


a Pracovní skupiny pro investice, dále proběhly organizační schůzky koordinátorů 


jednotlivých pracovních skupin. Byla vedena celá řada řízených rozhovorů, z toho 


nejméně tři  s představiteli MČ Praha 3. V pracovních skupinách v tomto období 


působilo průběžně kolem 20 osob, které zajišťovaly monitoring potřeb a zjišťovaly 


stávající stavu v oblasti vzdělávání v Praze 3. Dodavatelskou firmou byla zpracována 


demografická studie a studie bezbariérovosti. Na základě zjištěného stavu odborný 


tým projektu projednal a navrhl priority a cíle v oblasti vzdělávání, vybavení škol a 


investic.   


Realizační tým průběžně koordinoval a odborně řídil veškeré aktivity projektu a vytvářel 


tvůrčí prostředí pro aktivní zapojení všech subjektů i jednotlivců působících ve 


vzdělávání. Podrobný popis aktivit je uveden v Ročním akčním plánu, jeho 


vyhodnocení a dále pak  v evaluačních zprávách.   


Lze konstatovat, že v rámci projektu vznikl funkční základ pro činnost a rozvoj aktivní 


platformy partnerství, dále byl vytvořen Strategický rámec projektu do roku 2023, který 


je zveřejněn na www.praha3.cz a na www.skolypraha3.cz. Na základě priorit a cílů 


Strategického rámce projektu byl následně ve spolupráci se všemi členy MAP 


formulován Roční akční plán MAP, jehož naplňování se nyní partnerství věnuje.    


III. Řídící výbor v září 2017 odsouhlasil některé změny Strategického rámce, přípravu 


projektů v OP PPR a další změny tohoto dokumentu. V průběhu tohoto zasedání byla 


přijata verze 10 Strategického rámce.  Verze 12 byla schválena v březnu 2018, tato 


Verze 13 je aktualizována k 24. 9. 2018. Byla doplněna o požadavky na preventivní a 


adaptační opatření při rekonstrukci budov z environmentálního hlediska.  


Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu MČ 


Praha 3 a na www.skolypraha3.cz.  


  



http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/
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2. Priority a cíle 


 


2.1 Přehled priorit a cílů 


 


Přehled priorit a cílů 


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách  
  


Cíl 1.1 
 
Inkluzivní vzdělávání v základních školách  
 


Cíl 1.2 
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 2 
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 2.1 


 
Čtenářská gramotnost v základních školách 
 


Cíl 2.2 


 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 3 


 
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  
a mateřských školách 
 


Cíl 3.1 


 
Matematická gramotnost v základních školách 
 


Cíl 3.2 


 
Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 4 
 
Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 


Cíl 4.1 


 
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 
 


Cíl 4.2 


 
Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
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Priorita 5 
 
Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 


Cíl 5.1 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v základních školách 
 


Cíl 5.2 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 


Priorita 6 
 
Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 


Cíl 6.1 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 
 


Cíl 6.2 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 7 
 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 


Cíl 7.1 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v základních školách 
 


Cíl 7.2 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách 
 


Priorita 8 
 
Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
 


Cíl 8.1 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 


Cíl 8.2 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 
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3.2. Popis priorit a cílů 


3.2.1 Priorita 1 – Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách


  


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 
cíle 


1.1 Inkluzivní vzdělávání v základních školách  


 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.); 


 Rekonstrukce a modernizace prostor škol (učebny, zahrady, půdní vestavby, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti formálního i zájmového vzdělávání na podporu aktivizujících 


forem učení a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


včetně organizací neformálního vzdělávání; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  


i neformálního a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky 


školních poradenských pracovišť; 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující 


podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  


na jejich vzájemnou kooperaci; 


 Systém vzdělávání  pracovníků pracujících s dětrmi zaměřený na podporu 


osobnostního rozvoje (prevence syndromy vyhoření, základní prvky 


psychohygieny, komunikace, týmová práce, řešení konfliktů a komunikace 


s rodiči; 


 Výměna zkušeností pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga, a 


to formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co 


nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání (mentoring, koučing, e-


learning); 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů jako jedné z forem 


předcházení šikaně s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, 


HMP, ale i formou benefitů zřizovatele; 


 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem; 


 Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti inkluzivního vzdělávání, a to i 


v neformálním vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech 


plynoucích z novelizace školského zákona; 


 Systémová podpora zapojování žáků s podpůrnými opatřeními a žáků 


ohrožených neúspěchem, a také do neformálního vzdělávání; 
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Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) 
dle postupů 
MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga  


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení  


- počet žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v ZŠ 


- počet ředitelů, kteří budou vzděláváni v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro žáky vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


- příklady dobré praxe zapojení žáků do neformálního vzdělávání a realizovaná 


opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 


 


Priorita 1 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 


cíle 


1.2 Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.);  


 Rekonstrukce a modernizace ostatních prostor školy (učebny, zahrady, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti předškolního vzdělávání na podporu aktivizujících forem 


učení  a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (obdobně jako  


u priority 1.1); 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Systémová podpora zapojování dětí s podpůrnými opatřeními a dětí 


ohrožených budoucím školním neúspěchem, a také do neformálního 


vzdělávání; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro děti vyžadující 


podpůrná opatření (děti s handicapem a děti mimořádně nadané) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a vzdělávání, s důrazem na jejich 


vzájemnou kooperaci a společné vzdělávání; 
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 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků, a to 


formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně 


včetně vzdělávání asistentů pedagoga; 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů včetně zajištění 


metod sdílení příkladů dobré praxe v inkluzivním vzdělávání a podpory 


komunikačních kanálů s pracovníky školských poradenských zařízení  


s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, HMP, ale i formou 


benefitů zřizovatele; 


 Podpora logopedické péče v mateřských školách; 


 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol 


pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský; 


 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění 


jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského 


zákona; 


 Příklady dobré praxe zapojení dětí do neformálního vzdělávání a realizovaná 


opatření na podporu dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem. 


 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


Indikátory - zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet dětí, kterým bylo poskytnuto podpůrné opatření a analýza dané situace 


včetně logopedické péče 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga 


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 


- počet dětí s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v MŠ 


- počet ředitelek, které budou vzdělávané v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro děti vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


-  
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3.2.2 Priorita 2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.1 Čtenářská gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních školách i 


v neformálním vzdělávání;  


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; a to i 


v neformálním vzdělávání; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí neformálního vzdělávání 


pro podporu čtenářské pregramotnosti.   


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti 


- počet čtenářských koutků, laviček a počet aktivit probíhajících v tomto prostředí 


- počet žáků zapojených v mimoškolních a projektových aktivitách na podporu 


čtenářské gramotnosti žáků ZŠ  


- počet rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, podnikavosti  


a kreativity 


- počet základních škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti  


i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání 


- počet aktivit dobré praxe podpory čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání 
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Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe v mateřských školách; 


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské veřejnosti; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy  


pro podporu čtenářské pregramotnosti; 


 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe v MŠ – počet vložených 


příkladů 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti   


- počet mimoškolních a projektových aktivit na podporu čtenářské gramotnosti dětí 


MŠ včetně čtenářských koutků  


- počet dětí zapojených do programů rozvoje čtenářské pregramotnosti, 


podnikavosti a kreativity 


- počet mateřských škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti 


- počet společných aktivit dětí a rodičů v prostředí MŠ pro podporu čtenářské 


pregramotnosti dětí i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání  


- počet návštěv dětí MŠ v ZŠ 
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3.2.3 Priorita 3 – Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


Cíl a popis 


cíle 


3.1 Matematická gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků na všech stupních ZŠ, ve formálním i neformálním vzdělávání; 


 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti mezipředmětových 


vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika); 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; a to ve všech organizacích;  


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti; 


 Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení 


dobré praxe a účast v profesních soutěžích; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční a 


matematické gramotnosti.  


 
Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe  


pedagogických pracovníků i zaměstnanců neziskového sektoru 


- počet prokazatelné implementace zásad matematické gramotnosti 


 jako přímé součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM  


(věda, technologie, inženýring, matematika) v rámci ŠVP včetně výběrových 


šetření 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti,  


iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle škol 


- počet pracovníků škol zapojených do tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, 


sdílení dobré praxe a účasti v profesních soutěžích 
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Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách 


 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků MŠ; 


 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních matematických 


představ; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  


a matematické gramotnosti; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  


a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, což 


zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


 


 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe pedagogických 


pracovníků MŠ 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti, iniciativy  


a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle mateřských škol 


- počet pracovníků mateřských škol zapojených do tvorby výukových materiálů, 


jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 
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3.2.4 Priorita 4 – Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém 


sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto 


nástrojem mohou být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také 


vlastní šetření škol či zřizovatele; 


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; 


 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky  


a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových 


dovedností v praxi; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových ve všech typech organizací 


 Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL 


(výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka); 


 Vytvoření komplexní strategie zahraničních stáží pro základní a mateřské 


školy. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- vyhodnocení výběrových šetření ve vazbě na jazykovou výuku v časovém sledu  


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- sdílení dobrých zkušeností učitelů jazyků 


- realizace rozvojového programu pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 


výuky 


- počet mezinárodních výměnných pobytů pro žáky  


- počet pedagogických pracovníků v oblasti jazykového a “projektového” 


vzdělávání, kteří se do přípravných školení zapojili  


- počet předmětů částečně vyučovaných v cizím jazyce a uplatnění CLIL 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 
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 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků;  


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi či v průběhu konferencí ve všech 


typech organizací; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Vytvoření komplexní strategie zahraničních stáží pro základní a mateřské 


školy. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- počet účastníků konference ke sdílení dobré praxe 


- počet nově vzdělaných pedagogických pracovníků v oblasti jazykového  


a “projektového” vzdělávání 
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3.2.5 Priorita 5 – Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.1 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti žáků včetně zapojení organizací 


neformálního vzdělávání; 


 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity; 


Podpora příkladů sdílení dobré praxe i formou burz nápadů. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


Indikátory 


- počet uskutečněných aktivit vedoucích k pojetí ZŠ jako komunitního centra 


- počet škol, které budou vybaveny novými interaktivními materiály a výukovými 


pomůckami 


- počet učitelů podílejících se na této činnosti 


- počet projektů na podporu soutěží, přehlídek a praktické výuky 


- počet projektů na podporu spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce 


podnikavosti, iniciativy a creativity 


- počet žáků v projektech polytechnické výuky  


 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; 
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 Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity; 


Podpora příkladů sdílení dobré praxe i formou burz nápadů. 


 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- počet projektů na podporu spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy 


a kreativity 


- počet aktivit škola –zájmové a neformální vzdělávání –  rodič – dítě pro oblast 


podnikání a kreativity 
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3.2.6 Priorita 6 – Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání včetně 


preventivních a adaptačních opatření v environmentální oblasti;   


 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké návaznosti 


na oblast CLIL a polytechnické vzdělávání; 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  


a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto 


oblast na všech stupních a formách; 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů; 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast.  


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Investice do rozvoje kapacit základních škol → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet modernizovaných pomůcek a prostor (dílen) potřebných pro polytechnické 


vzdělávání 


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 


- počet projektů na dovybavení učeben, výstavba polytechnických center apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


včetně mezinárodních projektů 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma výuky, 


pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických 


center, dovybavení tříd MŠ; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících; 
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 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast; 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet projektů na dovybavení tříd MŠ, výstavba polytechnických koutků apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 
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3.2.7 Priorita 7 – Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 


 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání i pro zájmové a neformální vzdělávání; 


 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu školy, 


nikoli však jako předmětu; 


 Podpora školy a organizací neformálního vzdělávání  jako komunitního 


centra; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím 


profesionálů či profesionálních nástrojů; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním jevům 


včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví; 


 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu 


MČ Praha 3; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. V 


případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání;  


 Podpora všech forem osobnostního rozvoje žáků, a to i formou pohybových 


aktivit prostřednictvím programů neziskových organizací. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → slabá vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy 


- počet projektů na podporu komunitních aktivit školy 


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet a přehled aktivit k nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení 


patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví 
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- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- vznik nového žákovského parlamentu  MČ Praha 3 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské i další veřejnosti; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. 


V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání; 


 Podpora všech forem osobnostního rozvoje žáků, a to i formou pohybových 


aktivit prostřednictvím programů neziskových organizací. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy,   


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 
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3.2.8 Priorita 8 – Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury, přes 


hardware škol, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před 


negativními jevy ve virtuálním prostoru; 


 Zajištění odpovídajícího softwaru a nákup vlastních digitálních technologií  


pro digitalizaci škol; nákup odpovídajících technologií i pro zájmové a 


neformální vzdělávání 


 Digitalizace škol, školící tým, vytvoření soustavné, cílevědomé IT podpory  


v mnoha směrech a vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových  


a softwarových aplikací na základních školách; 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; 


vzdělávání vedoucích pracovníků organizací neformálního vzdělávání 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků základních škol  


ve vazbě na vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; zapojení pracovníků 


neformálního vzdělávání do těchto komunit; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Zavedení manažerských systémů řízení základních škol včetně sdílení 


příkladů dobré praxe; 


 Vytvoření uceleného systému předcházení negativních jevů online včetně 


filtrování a ochrana proti nežádoucímu softwaru a výchova k ochraně 


duševního vlastnictví; 


 Podpora digitálních dovedností pracovníků  pracujících s dětmi, kteří 


přispívají také k ochraně osobních údajů dětí a žáků. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelů škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky a strategie 


digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod e-learningu a mentoringu, počet učitelů zapojených  


do profesních komunit 
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- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 


- počet odborných učeben vybavených kvalitními digitálními technologiemi   


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti profesní přípravy 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje;  


 Nákup vlastních digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily); 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol  


ve vazbě na  vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; 


 Vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a softwarových aplikací  


v mateřských školách; 


 Podpora digitálních dovedností pracovníků pracujících s dětmi, kteří 


přispívají také k ochraně osobních údajů dětí a žáků. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelek mateřských škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky 


a strategie digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod elearningu a mentoringu 


- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 
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 3.3 Vazba cílů MAP na opatření 


 


Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, 
XXX – silná). Šedé pole – přímá vazba cíle na opatření. 
 


NÁZVY OPATŘENÍ MAP 


SPECIFICKÉ CÍLE 


1.1. 1.2. 2.1. 2.2 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 
 


8.1. 
 


8.2 


P
o


v
in


n
á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Předškolní vzdělávání a péče:  


dostupnost – inkluze – kvalita 
  xx   xxx  xxx  xx  xx  xx  xx  xx 


Čtenářská a matematická gramotnost  


v základním vzdělávání 
   xxx  xxx          


  
  


 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 


ohrožených školním neúspěchem 
 xxx xxx           xx  xx xx 


D
o


p
o


ru
č
e
n


á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    x x xx xx x x xxx xxx x x xx xx 
  
  


 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 


vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností 


v oblasti vědy, technologií, inženýringu  


a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


    xx xx     xxx xxx   x x 


Kariérové poradenství v základních školách          xx    x    
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P
rů


ře
z
o


v
á
 a


 v
o


li
te


ln
á
 o


p
a


tř
e
n


í 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků                
 xxx  xxx 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 


používání cizího jazyka 
       xxx xxx       


  
  


 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  
a žáků 


 x x       xx xx   xxx xxx   


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     x x   x x xx xx   x x  
  
  


 


Investice do rozvoje kapacit základních škol             xxx        
  
  


  
  
  


Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, 
IROP a OP PPR 
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4. Investiční priority   
 


Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 


zpracovaný pro území MAP MČ Praha 3 


 


 
 
Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu 


 
 


Název 
projektu 


 
 
Očekávané 


celkové 
náklady  


na projekt 
v Kč 


O
č


e
k


á
v


a
n


ý
 t


e
rm


ín
 


re
a


li
z
a


c
e


 p
ro


je
k
tu


  
(o


d
 –


 d
o


) 


 
 
Soulad 
s cílem 


MAP 


Typ projektu: 


s vazbou na klíčové 
kompetence OP PPR 


B
e
z
b


a
ri


é
ro


v
o


s
t 


š
k
o


ly
, 


š
k
o


ls
k
é
h


o
 


z
a
ří


z
e
n


í 


R
o


z
š
iř


o
v
á
n


í 
k
a
p


a
c
it


 


k
m


e
n


o
v
ý


c
h


 u
č
e
b


e
n


 


m
a
te


řs
k
ý
c
h


 n
e
b


o
 


z
á
k
la


d
n


íc
h


 š
k
o


l 


K
o


m
p


le
m


e
n


tá
rn


í 


p
ro


je
k
t 


s
 S


C
 


4
.2


/p
ří


p
a
d


n
ě
 j
in


é
 


C
iz


í 
ja


z
y
k


 


P
ří


ro
d


n
í 
v
ě
d


y
 


T
e
c
h


n
ic


k
é
 a


 


ře
m


e
s
ln


é
 o


b
o


ry
 


P
rá


c
e
 s


 d
ig


it
á
l.
 


te
c
h


n
o


lo
g


ie
m


i 


P
o


ly
te


c
h


n
ic


k
á


 


v
ý
c
h


o
v


a
 


Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO: 600036146 
IZO:102073309 
 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


850 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


x x  x   x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
- částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 


 1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy ZŠ, 
Praha 3, 
Cimburkova 
18/600 –
bezbariérový 
přístup 


2 5000 000 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy; 
rekonstrukce 
střechy včetně 
zateplení 


10 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1       x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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polytechnic-
kých 
dovedností 
žáků v ZŠ a 
MŠ, Praha 3, 
Chelčického 
43/2614 


 
 
 
 
 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(fyzika,  
polytechnická 
výchova) 
 
 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
multifunkčních 
učeben 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


X x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  


Bezbariérové 
řešení ZŠ  
a MŠ 


5 000 000 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
4.2 
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a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Chelčického  
– výstavba 
výtahu 


 
 
 
 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Modernizace 
vybavení MŠ  
v ul. Roháčova 


1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.2 X x   x   
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s herními  
a edukativními 
prvky MŠ v ul. 
Roháčova 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x    


OPPPR 
4.1 
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vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


 
 
 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy, 
komplexní 
bezbariérovost 
– výstavba 
výtahu  
a plošiny 


6 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
škola Chmelnice, Praha 
3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Revitalizace 
školní zahrady 
s realizací 
herních  
a relaxačních 
prvků 


3 755 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 
6.1. 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 


1 200 000  
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    
OPPPR 


4.1 
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RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách 
školy 


 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Oživlá zahrada 3 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


800 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


 
X x  x x   


OPPPR 
4.1 
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klíčových 
kompetencí a 
polytechnickýc
h dovedností 
žáků v ZŠ, 
Praha 3, 
Jeseniova 
96/2400 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
učebny chemie 


250 000 
 
 
 
 
 


 1.1  x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Nadstavba 
2.NP nad 
jídelnou  
– navýšení 
kapacit 


30 000 000 
 
 
 
 
 
 


 1.1 X x  x x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové 
učebny 


250 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


X   x   x 
OPPPR 


4.1 


Název: 
Rekonstrukce 
venkovních 
prostor pro 


600 000  1.1       X 
OPPR 


4.1. 
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Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


žáky 
mateřských 
škol všech 
věkových 
kategorií 


 
Název: 
Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


 
 
Rozšíření 
kapacit 
mateřské školy 
včetně 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení 


 
 
 
4000000 


 


 
 
 
 


1.1. 


      


 
 
 
 


X 


 
 
 
 


OPPR 
4.1. 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ:63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 
 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
polytechnic-
kých 
dovedností 
žáků 
v Základní a 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


 
x x x x x   


OPPPR 
4.1 
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mateřské škole 
Jaroslava 
Seiferta,  
Praha 3, 
Vlkova 31/800 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


Odborná 
učebna a 
zázemí pro 
pedagogy 
potřebné pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd. 
Učebna pro 
rozvoj 
polytechnickýc
h dovedností. 


 


900 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


 
x    x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
prostor pro 
přírodní vědy 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
2.1. 
3.1. 


x x x x x  x 
OPPPR 


4.1 


  







 


36 
                                         


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny pro 
výuku STEM a 
polytechnickou 
výchovu 


550 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 
6.1 


x x X x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 
 
 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve 
vazbě na 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí   


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
2.1. 
3.1. 
4.1. 
6.1. 
8.1 


 


x x  x x x  
OPPPR 


4.1 
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polytechnický
ch  
dovedností a 
čtenářské 
gramotnosti 
žáků všetně 
rozvoje 
přídovovědný
ch znalostí 
(biologie, 
chemie) v ZŠ, 
Praha 3, 
Lupáčova 
1/1200 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost 


700 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy 
včetně 
renovace 
střechy 


10 000 000 
 
 
 
 


 
1.1 


 
x x  x x x x 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  


Vybudování 
multifunkční 
auly školy 


1 300 000 
 
 


 
1.1 
1.2 
4.1 


x x x x x x x 
OPPPR 


4.1 
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Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


budova nám. 
J. z Lobkovic 


 
 
 
 
 


4.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Odborná 
multifunkční 
učebna pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích 
a rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti 
 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 


x   x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 
 
 


Investice do 
odborné a 
multifunkční 
učebny a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
polytechnickýc
h dovedností 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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žáků v ZŠ a 
MŠ, Praha 3, 
nám. Jiřího z 
Lobkovic 
22/121 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Odborná 
učebna pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 
 x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny 
výtvarné 
výchovy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
prostor ŠD  
s důrazem  
na rozšíření 
stávajících 
kapacit 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


 x x x x 
 
 


x 
 


 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –
komplexní 
bezbariérovost 
– vybudování 
výtahu 
(budova v ul. 
Perunova) 


5 000 000 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


     
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kých koutků  
ve třídách MŠ 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
6.2 


 x  x x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kého centra  
ve dvorním 
traktu školy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x 
x 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
učebních 
pomůcek  
pro zájmové 
vzdělávání  
v rámci ŠD 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
6.1 


 
 


x x x  x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v učebně 
fyziky 


600 000  


    1.1 
3.1. 
5.1. 
6.1. 
8.1. 


 x  x x   
OPPPR 


4.1. 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v učebně 


600 000  


1.1 
5.1. 
6.1. 
8.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1. 
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biologie a 
chemie 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy v 
učebnách 
cizích jazyků 


1 300 000  


 1.1. 
2.1 


    4.1 
8.1. 


x   x    
OPPPR 


4.1. 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v multimediální 
učebně  


2 500 000  


1.1. 
2.1. 
3.1. 
4.1. 
6.1. 
8.1. 


x x  x x   
OPPPR 


4.1. 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Rekonstrukce 
střesní terasy  
– rozšíření 
kapacit ŠD 


7 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x x 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí, 
polytechnickýc
h dovedností 
žáků a 
přírodních věd 
v ZŠ 
Pražačka, Nad 
Ohradou 
25/1700 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


1.1 
6.1 


 x x  x   
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


Rekonstrukce 
školní knihovny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x      x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Městská část Praha 3 
IČ:  
00063517 
RED IZO: 
nerelevantní 
IZO: 
Nerelevantní 
 


Rekonstruklce  
a modernizace 
společné 
digitální 
infrastruktury 
škol zřizovaných 
MČ Praha 3 


55 000 00
0 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 4,6/1680 
IČ: 65992971 
RED IZO:600036049 
IZO:107500531 
 


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO 
v MŠ, Praha 3, 
Jeseniova 4, 6 
/1680 
 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ:70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukovýh 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnmu 
rozvoji, podpoře 
polytechických 
dovednotí a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností. 


500 000 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 
 
 
 


150 000 
 
 
 


 


 
 


1.2 
8.2 


 


x x  x x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 


Vybavení školy 
pomůckami 
podporujícími 
řemesla  
a další činnosti 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


1.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 x x x x   
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
nám.Jiřího  
z Lobkovic 23/119 
IČ: 65993110 
RED IZO:600036006 
IZO:107500426 
 


Vybavení školy 
a zahrady  
v souvislosti  
s navýšením 
kapacit 


15 000 
000 


  
1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 


x x x  x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Balkáně 74/2590 
IČ: 63831295 
RED IZO:600035964 
IZO:107500493 
 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


500 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
podpora dětí s 
odlišným 
mateřským 
jazykem s 
nedostatečnou 
úrovní 
kompetencí v 
českém jazyce a 
sociokulturním 
znevýhodněním 


500 000  


1.2 x   x  x   
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Celková 
rekonstrukce 
objektu školy, 
navýšení 
kapacit 


50 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
rekonstrukce 
objektu školy  
v ul. Buková, 
navýšení 
kapacit 


35 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola Milíčův 
dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 
IČ:63831261 
RED IZO:600036103 
IZO:048134791 


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


1 500 000 Zaháje
ní 
projekt
u 2018 


 
1.2 
8.2 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
vybaveí učeben 
a výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
rozvoj 
polytechnických 
dovednosti a na 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
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výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji. 
Stavební úpravy 
prostor, 
investice co 
sociálních 
zařízení školy 
za účelem 
možnosti 
vzdělávání 
dvouletých dětí. 
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Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
zahrady školy 
za účelem 
rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


 


500 000  


1.2 
6.2 


 
 x   x 


 
 


x 
 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji, podpoře 
polytechnických 
dovedností a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností dětí. 
 


2 000 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 
 


Vybudování 
sociálních 
zařízení  
v návaznosti na 
registrova-né 
kapacity školy 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 
6/2697 
IČ: 70108544 
RED IZO:600036081 
IZO:107500621 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
mlhoviště, pítko 
apod. 


250 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Vozová 5/953 
IČ: 65993152 
RED IZO:600036057 
IZO:107500566 
 
 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
terénní úpravy 
apod. 


500 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– bezbariérovost 


2 000 000  


1.2      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
stávajícího 
souboru 
mobilních 
zařízení 


260 000  


1.1  x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
místnosti  
pro zrakovou 
edukaci 


100 000  


1.1 
2.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
muzikotera-
peutického 
ateliéru 


200 000  


1.1    x  x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
prostoru 
zahrady  
pro venkovní 
učebnu 
zaměřenou na  
rozvoj 
polytechnických 
kompetencí 
žáků 


2 500 000  


1.1 
2.1 
3.1 
6.1. 
7.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rozšíření 
mobiliáře  
o další 
kompenzační 
pomůcky  
pro žáky 


250 000  


1.1      x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Dům dětí  
a mládeže Praha 3 - Ulita 
IČ: 45241848 
RED IZO:600027422 
IZO:045241848 


Přestavba 
objektu bývalé 
garáže na 
komunitní 
klubovnu 


3 400 000  5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


       
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní umělecká 
škola, Štítného 5, Praha 
3 
IČ: 61387894 
RED IZO: 600001857 
IZO:102073520 


Přestavba 
divadelního sálu 
pro výuku 
literárně 
dramatického 
oboru 


3 000 000  5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


        
 


OPPPR 
4.1 
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Název: NOVÁ TROJKA, 
z.s., Jeseniova 519/19, 
Praha 3 
IČ: 26594161 


Revitalizace 
prostor sálu 
určeného pro 
výuku sociálně 
vyloučených 
skupin dětí 


250 000 10/201
7 – 
poddá
ní 
žádosti 


1.1. 
7.1. 


      x OPPPR 
4.1. 


Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Rekonstrukce 
prostor pro 
knihovnu a 
mediatéku 
sloužící jako 
komunitní 
centrum a 
modernizace 
vybavení 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 
 


1.1 
5.1 
6.1 
7.1 


 
 


    
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 
x 


  
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Modernizace 
hudebního 
příslušenství  
pro rozvoj  
uměleckých 
kompetencí 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 


1.1 
5.1 
7.1 


    
 
 
 
x 


   
 
 
 
x 


 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 


 


 


Tento dokument schválil řídící výbor MAP MČ Praha 3 jako aktuální platnou verzi k 24. 9. 2018 


 


V Praze dne 24. 09. 2018 


Ing. Milan Hausner 


Bc. Iva Satrapová, DiS. 


Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 


Realizační tým MAP 


 


 





hausner.milan
Přiložený soubor
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Priorita 4 Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 

Cíl 4.1  Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách  

Cíl 4.2  Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 

Priorita 5 Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 

Cíl 5.1  Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v základních školách 

Cíl 5.2  Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v mateřských školách 

Priorita 6 Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Cíl 6.1  Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 

Cíl 6.2  Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 

Priorita 7 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 

Cíl 7.1  
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností   
v základních školách  

Cíl 7.2  
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností   
v mateřských školách  

Priorita 8 Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Cíl 8.1  Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj  

Cíl 8.2  Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj  
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Součástí strategického rámce jsou také investiční priority, tak jak byly
odsouhlaseny orgány MAP. I ty jsou uvedeny v přílohách vždy se Strategickým 
rámcem. 

Změny Strategického rámce od jeho primárního schválení 

Původní Strategický rámec byl schválen dne 29. 3. 2017, následné úpravy pak 7. 9. 
2017. Změny se v první aktualizaci týkaly především upřesnění textace projektů  
a jejich názvů, byly přidány další projekty a upraveny textace priorit. Významným 
krokem bylo zanesení Strategického rámce MAP jako ukazatele prioritních cílů do 
dotační politiky obce pro program Volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tímto 
krokem se Strategický rámec stal základním dokumentem pro strategii řízení 
školství v Městské části Praha 3. 
V druhé aktualizaci došlo především k upřesnění a rozšíření priorit pro oblast 
inkluze, zejména v oblasti rovných příležitostí a v oblasti kontinuální profesní 
přípravy. 
V září 2018 již došlo k poslední aktualizaci strategického rámce. 

Strategický rámec z 29. 3. 2018 

Strategický rámec ze 7. 9. 2017 

Roční akční plán v platném znění 

RAP v platném znění vychází z původní verze RAP schválené dne 7. 9. 2017. 
Tento dokument stanovuje především přesahy do následujícího období, pokračující 
úkoly a další parametry návazných kroků pro oblast rozvoje dalšího vzdělávání. 
Základní úkoly přecházející z realizace projektu jsou souběžně zachyceny 
v manžerském souhrnu na stranách 6 až 14. 
Roční plán byl projednán v rámci pracovních skupin a formou dotazníků byly 
specifikovány potřeby jednotlivých partnerů v rámci MAP. Vždy jsou stanoveny 
indikátory, časový harmonogram a způsob ověření naplňování daného opatření. 
Opatření, cíle a aktivity tohoto Ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019 byla 
navržena na základě dotazníkového šetření potřeb zapojených aktérů vzdělávání 
provedeného v rámci projektu v období duben až červen 2017 a byla již součástí 
předchozího dokumentu Ročního akčního plánu na rok 2017 s přesahem do roku 
2018. Z jednání pracovních skupin MAP v průběhu roku 2018 vyplynula shoda na 
pokračování v těchto aktivitách. Řídící výbor MAP projednal tento dokument po 
zapravení připomínek v září 2018.  
Nejprve proběhlo předběžné vyhodnocení plnění indikátorů stávajících aktivit 
Ročního akčního plánu, následně proběhla jednání všech pracovních skupin (duben 
až červenec 2018). Členové pracovních skupin projednali konkrétní aktivity a kroky, 
které povedou k naplnění cílů opatření a zároveň tyto návrhy byly ověřeny 
prostřednictvím individuálních dotazů jednotlivým subjektům. Jednotlivé dílčí aktivity 
byly nadále diskutovány s partnery a byly definovány oblasti – aktivity, které považují 
všichni partneři za prioritní. Stejně tak byly zvoleny postupy, financování i způsoby 
hodnocení.  
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1. Vize 
 


Inteligentní vzdělávání pro budoucnost 


Motivačně a efektivně fungující edukativní systém pro podporu formálního a neformálního 


vzdělávání včetně podpory informálního učení dětí, žáků, pedagogických pracovníků a ostatní 


veřejnosti. 


Vzdělávání, které klade důraz na pochopení podstaty a vnímání kontextu, na motivaci jedince, 


získávání vědomostí, rozvoj měkkých a tvrdých dovedností a podporu digitální gramotnosti. 


Vzdělávání jako efektivní nástroj, který motivuje k získávání potřebných kompetencí v průběhu 


celého života. 


Inteligentní vzdělávání, které je širokou veřejností vnímáno jako: 


 moderní a pestré svou nabídkou vzdělávacích forem a metod práce odpovídajících 


21. století 


 dynamické svou schopností vnímat individuální vzdělávací i osobnostní potenciál 


jednotlivce  


 žádoucí a vyhledávané pro školní kurikula včetně edukačních cílů a procesů jejich 


osvojování 


2. Popis zapojení aktérů  
 


V souladu s Usnesením RMČ č. 298 ze dne 11. 5. 2016 zpracoval odbor školství MČ Praha 3 


na základě výzvy MŠMT číslo 02_15_005 žádost k individuálnímu projektu v rámci Operačního 


programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, garantovaného MŠMT ČR. Projekt Místní akční plán 


rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 byl příslušnými orgány MŠMT ČR schválen v září 


2016. Jeho realizací v době od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 byl pověřen odbor školství MČ 


Praha 3.  


V době přípravy projektové žádosti byly s nabídkou partnerství v projektu písemně osloveny  


všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 3, ale i další poskytovatelé formálního 


i neformálního vzdělávání v Praze 3, které zřizuje HMP, nebo jsou privátními subjekty 


zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Následně byly projekt a jeho finální filozofie 


prezentovány manažerem a odborným garantem projektu v průběhu výjezdní porady ředitelek 


a ředitelů mateřských a základních škol v říjnu 2016.  
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S vedoucími pracovníky ostatních subjektů byly průběžně vedeny řízené motivační rozhovory, 


v rámci kterých byla vysvětlována podstata projektu a jejich očekávané role při zapojení sedo 


projektu aktivním způsobem, případně jen poskytováním informací o realizaci projektu. 


Nestátní neziskové organizace zajišťující neformální vzdělávání byly osloveny motivačním 


dopisem, součástí kterého bylo i jednoduché dotazníkové šetření a přihláška.  


V listopadu 2016 byli písemně osloveni předsedové školských rad s možností zapojení rodičů  


do projektu a jeho organizačních a řídících struktur. Rodičovská veřejnost byla oslovena  


i prostřednictvím organizací DDM Praha 3 – Ulita a Nová Trojka.  


Informace o realizaci projektu a možnosti zapojení se veřejnosti do projektu byly publikovány  


v Radničních novinách MČ Praha 3 (říjen-prosinec 2017). 


Rovněž byli informováni představitelé radnice, odbor ekonomický, odbor technické správy 


majetku a investic, Výbor pro výchovu a vzdělávání a ke spolupráci byli vyzváni i další 


odborníci, kteří se otázkami vzdělávání na území MČ Praha 3 zabývají. 


V současné době je do projektu zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných 


MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ, Základní umělecká škola, Praha 3, 


Štítného 5 a Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, dále cca 18 nestátních neziskových 


organizací, působících na území Prahy 3.  


Již v době přípravy projektové žádosti proběhl výběr pracovníků realizačního týmu, a to jak 


administrativní, tak odborné sekce včetně koordinátorů pracovních skupin. Pracovní skupiny 


pro mateřské, základní školy a pro neformální vzdělávání zahájily svoji činnost v listopadu 


2016. Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin ve spolupráci s manažerem a garantem  


strategického plánování navrhli členy užšího pléna pracovních skupin. V listopadu 2016 se 


uskutečnila první pracovní zasedání a byla zahájena vlastní činnost pracovních skupin a jejich 


členů. Hlavní náplní jejich činností byla analýza stavu včetně návrhů vlastních šetření  


v příslušném segmentu vzdělávání, příprava úvodní konference projektu, zpracování návrhů 


Statutu a Jednacího řádu řídícího výboru a návrh členů řídícího výboru a další agenda. Kromě 


analýzy stávajících koncepčních a strategických dokumentů a analýzy výstupů dotazníkového 


šetření v oblasti předškolního a základního vzdělávání (MŠMT, prosinec 2015) proběhlo v 


lednu 2017 vlastní dotazníkové šetření v mateřských a základních školách, které zjišťovalo 


potřeby škol ve vzdělávací oblasti, materiálně-technických podmínek škol aj. 
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Pracovní skupina pro investice byla zformována a zahájila svoji práci v lednu 2017. Hlavní 


náplní její činnosti byla analýza a posouzení potřeb škol (dotazníkové šetření, šetření  


k bezbariérovosti škol) v oblasti vybavení a investic, zejména v návaznosti na povinná opatření 


MŠMT. 


Dne 14. 12. 2016 se konala úvodní konference MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 


3. Konference se zúčastnilo celkem 80 osob. Na konferenci byl představen projekt a jeho 


filozofie, účastníci byli také seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, které ve školách v 


prosinci 2015 realizovalo MŠMT ČR. Součástí programu konference bylo i první veřejné 


zasedání Řídícího výboru, představení jeho členů, představení koordinátorů pracovních 


skupin, schválení Jednacího řádu a Statutu. Řídící výbor byl sestaven v souladu s principy 


stanovenými příslušnými dokumenty a závaznými postupy projektu.   


V období od listopadu 2016 do března 2018 probíhala pravidelná zasedání Pracovní skupiny 


pro ZŠ, Pracovní skupiny pro MŠ, Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání a Pracovní 


skupiny pro investice, dále proběhly organizační schůzky koordinátorů jednotlivých pracovních 


skupin. Byla vedena celá řada řízených rozhovorů, z toho nejméně tři s představiteli MČ Praha 


3. V pracovních skupinách v tomto období působilo průběžně kolem 20 osob, které zajišťovaly 


monitoring potřeb a zjišťovaly stávající stavu v oblasti vzdělávání  v Praze 3. Dodavatelskou 


firmou byla zpracována demografická studie a studie bezbariérovosti. Na základě zjištěného 


stavu odborný tým projektu projednal a navrhl priority a cíle v oblasti vzdělávání, vybavení škol 


a investic. 


Realizační tým průběžně koordinoval a odborně řídil veškeré aktivity projektu a vytvářel tvůrčí 


prostředí pro aktivní zapojení všech subjektů i jednotlivců působících ve vzdělávání. Podrobný 


popis aktivit je uveden v ročním akčním plánu, jeho vyhodnocení a dále pak v evaluačních 


zprávách. 


Lze kontatovat, že v rámci projektu vznikl funkční základ pro činnost a rozvoj aktivní platformy 


partnerství, dále byl vytvořen Strategický rámec projektu do roku 2023, který je zveřejněn na 


www.praha3.cz a na www.skolypraha3.cz . Na základě priorit a cílů Strategického rámce 


projektu byl následně ve spolupráci se všemi členy MAP formulován Roční akční plán MAP, 


jehož naplňování se nyní partnerství věnuje.  


III. řídící výbor v září 2017 odsouhlasil některé změny strategického rámce, přípravu projektů 


v OP PPR a další změny tohoto dokumentu. V průběhu tohoto zasedání byla přijata verze 10  


 



http://www.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/
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Strategického rámce.  Verze 12 je předkládána jako pracovní materiál pro jednání řídícího 


výboru v březnu 2018. 


Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu MČ Praha 3  


a na www.skolypraha3.cz. 


3. Priority a cíle 


 


3.1 Přehled priorit a cílů 


 


Přehled priorit a cílů 


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách  
  


Cíl 1.1 
 
Inkluzivní vzdělávání v základních školách  
 


Cíl 1.2 
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 2 
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 2.1 


 
Čtenářská gramotnost v základních školách 
 


Cíl 2.2 


 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 3 


 
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  
a mateřských školách 
 


Cíl 3.1 


 
Matematická gramotnost v základních školách 
 


Cíl 3.2 


 
Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 4 
 
Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 


Cíl 4.1 


 
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 
 



http://www.skolypraha3.cz/
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Cíl 4.2 


 
Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
 


Priorita 5 
 
Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 


Cíl 5.1 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v základních školách 
 


Cíl 5.2 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 


Priorita 6 
 
Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 


Cíl 6.1 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 
 


Cíl 6.2 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 7 
 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 


Cíl 7.1 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v základních školách 
 


Cíl 7.2 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách 
 


Priorita 8 
 
Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
 


Cíl 8.1 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 


Cíl 8.2 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 
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3.2. Popis priorit a cílů 


3.2.1 Priorita 1 – Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách


  


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 


cíle 


1.1 Inkluzivní vzdělávání v základních školách  


 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.); 


 Rekonstrukce a modernizace prostor škol (učebny, zahrady, půdní vestavby, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti formálního i zájmového vzdělávání na podporu aktivizujících 


forem učení a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


včetně organizací neformálního vzdělávání; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  


i neformálního a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky 


školních poradenských pracovišť; 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s  oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující 


podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  


na jejich vzájemnou kooperaci; 


 Systém vzdělávání  pracovníků pracujících s dětrmi zaměřený na podporu 


osobnostního rozvoje (prevence syndromy vyhoření, základní prvky 


psychohygieny, komunikace, týmová práce, řešení konfliktů a komunikace 


s rodiči; 


 Výměna zkušeností pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga, a 


to formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co 


nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání (mentoring, koučing, e-


learning); 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů jako jedné z forem 


předcházení šikaně s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, 


HMP, ale i formou benefitů zřizovatele; 


 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem; 


 Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti inkluzivního vzdělávání, a to i 


v neformálním vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech 


plynoucích z novelizace školského zákona; 


 Systémová podpora zapojování žáků s podpůrnými opatřeními a žáků 


ohrožených neúspěchem, a také do neformálního vzdělávání; 
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Vazba na 
povinná a 


doporučená 
opatření 
(témata) 


dle postupů 
MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   


→ silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga  


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení  


- počet žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v ZŠ 


- počet ředitelů, kteří budou vzděláváni v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro žáky vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


- příklady dobré praxe zapojení žáků do neformálního vzdělávání a realizovaná 


opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 


 


Priorita 1 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 


cíle 


1.2 Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.);  


 Rekonstrukce a modernizace ostatních prostor školy (učebny, zahrady, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti předškolního vzdělávání na podporu aktivizujících forem 


učení  a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (obdobně jako  


u priority 1.1); 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s  oblastí 


inkluze; 


 Systémová podpora zapojování dětí s podpůrnými opatřeními a dětí 


ohrožených budoucím školním neúspěchem, a také do neformálního 


vzdělávání; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro děti vyžadující 


podpůrná opatření (děti s handicapem a děti mimořádně nadané) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a vzdělávání, s důrazem na jejich 


vzájemnou kooperaci a společné vzdělávání; 
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 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků, a to 


formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně 


včetně vzdělávání asistentů pedagoga; 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů včetně zajištění 


metod sdílení příkladů dobré praxe v inkluzivním vzdělávání a podpory 


komunikačních kanálů s pracovníky školských poradenských zařízení  


s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, HMP, ale i formou 


benefitů zřizovatele; 


 Podpora logopedické péče v mateřských školách; 


 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol 


pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský ; 


 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění 


jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského 


zákona; 
 Příklady dobré praxe zapojení dětí do neformálního vzdělávání a realizovaná 


opatření na podporu dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem . 


 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   


→ silná vazba 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


Indikátory - zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet dětí, kterým bylo poskytnuto podpůrné opatření a analýza dané situace 


včetně logopedické péče 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga 


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 


- počet dětí s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v MŠ 


- počet ředitelek, které budou vzdělávané v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro děti vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec  


-  
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3.2.2 Priorita 2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.1 Čtenářská gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních školách i 


v neformálním vzdělávání;  


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; a to i 


v neformálním vzdělávání; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí neformálního vzdělávání 


pro podporu čtenářské pregramotnosti.   


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti 


- počet čtenářských koutků, laviček a počet aktivit probíhajících v tomto prostředí 


- počet žáků zapojených v mimoškolních a projektových aktivitách na podporu 


čtenářské gramotnosti žáků ZŠ  


- počet rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, podnikavosti  


a kreativity 


- počet základních škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti  


i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání 


- počet aktivit dobré praxe podpory čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání 
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Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe v mateřských školách; 


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské veřejnosti; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy  


pro podporu čtenářské pregramotnosti; 


 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe v MŠ – počet vložených 


příkladů 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti   


- počet mimoškolních a projektových aktivit na podporu čtenářské gramotnosti dětí 


MŠ včetně čtenářských koutků  


- počet dětí zapojených do programů rozvoje čtenářské pregramotnosti, 


podnikavosti a kreativity 


- počet mateřských škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti  


- počet společných aktivit dětí a rodičů v prostředí MŠ pro podporu čtenářské 


pregramotnosti dětí i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání  


- počet návštěv dětí MŠ v ZŠ 
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3.2.3 Priorita 3 – Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


Cíl a popis 


cíle 


3.1 Matematická gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků na všech stupních ZŠ, ve formálním i neformálním vzdělávání; 


 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti mezipředmětových 


vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika); 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; a to ve všech organizacích;  


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti; 


 Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti ; 


 Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení 


dobré praxe a účast v profesních soutěžích; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční a 


matematické gramotnosti.  


 
Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky  STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe  


pedagogických pracovníků i zaměstnanců neziskového sektoru 


- počet prokazatelné implementace zásad matematické gramotnosti  


 jako přímé součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM  


(věda, technologie, inženýring, matematika) v rámci ŠVP včetně výběrových 


šetření 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti,  


iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle škol  


- počet pracovníků škol zapojených do tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, 


sdílení dobré praxe a účasti v profesních soutěžích 
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Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách 


 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků MŠ; 


 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních matematických 


představ; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  


a matematické gramotnosti; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  


a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, což 


zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


 


 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe pedagogických 


pracovníků MŠ 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti, iniciativy  


a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle mateřských škol 


- počet pracovníků mateřských škol zapojených do tvorby výukových materiálů, 


jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 
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3.2.4 Priorita 4 – Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém 


sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto 


nástrojem mohou být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také 


vlastní šetření škol či zřizovatele; 


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; 


 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky  


a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojován í jazykových 


dovedností v praxi; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových ve všech typech organizací 


 Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL 


(výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka); 


 Vytvoření komplexní strategie zahraničních stáží pro základní a mateřské 


školy. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- vyhodnocení výběrových šetření ve vazbě na jazykovou výuku v časovém sledu  


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- sdílení dobrých zkušeností učitelů jazyků 


- realizace rozvojového programu pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 


výuky 


- počet mezinárodních výměnných pobytů pro žáky  


- počet pedagogických pracovníků v oblasti jazykového a “projektového” 


vzdělávání, kteří se do přípravných školení zapojili  


- počet předmětů částečně vyučovaných v cizím jazyce a uplatnění CLIL 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 
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 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků;  


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databáz i či v průběhu konferencí ve všech 


typech organizací; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Vytvoření komplexní strategie zahraničních stáží pro základní a mateřské 


školy. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- počet účastníků konference ke sdílení dobré praxe 


- počet nově vzdělaných pedagogických pracovníků v oblasti jazykového  


a “projektového” vzdělávání 
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3.2.5 Priorita 5 – Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.1 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti ; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast;  


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídaj ící dovednosti žáků včetně zapojení organizací 


neformálního vzdělávání; 


 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity; 


Podpora příkladů sdílení dobré praxe i formou burz nápadů. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


Indikátory 


- počet uskutečněných aktivit vedoucích k pojetí ZŠ jako komunitního centra 


- počet škol, které budou vybaveny novými interaktivními materiály a výukovými 


pomůckami 


- počet učitelů podílejících se na této činnosti 


- počet projektů na podporu soutěží, přehlídek a praktické výuky 


- počet projektů na podporu spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce 


podnikavosti, iniciativy a creativity 


- počet žáků v projektech polytechnické výuky   


 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast;  


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; 







 
 


18 
 


 Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity; 


Podpora příkladů sdílení dobré praxe i formou burz nápadů. 


 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- počet projektů na podporu spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy 


a kreativity 


- počet aktivit škola –zájmové a neformální vzdělávání –  rodič – dítě pro oblast 


podnikání a kreativity 
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3.2.6 Priorita 6 – Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání; 


 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké návaznosti 


na oblast CLIL a polytechnické vzdělávání; 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  


a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto 


oblast na všech stupních a formách; 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů; 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast .  


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky  STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Investice do rozvoje kapacit základních škol → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet modernizovaných pomůcek a prostor (dílen) potřebných pro polytechnické 


vzdělávání 


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 


- počet projektů na dovybavení učeben, výstavba polytechnických center apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


včetně mezinárodních projektů 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma výuky, 


pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických 


center, dovybavení tříd MŠ; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících; 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast; 
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 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet projektů na dovybavení tříd MŠ, výstavba polytechnických koutků apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 
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3.2.7 Priorita 7 – Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 


 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání i pro zájmové a neformální vzdělávání; 


 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu školy, 


nikoli však jako předmětu; 


 Podpora školy a organizací neformálního vzdělávání  jako komunitního 


centra; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím 


profesionálů či profesionálních nástrojů; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa;  


 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním jevům 


včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví;  


 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu 


MČ Praha 3; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 
 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. V 


případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání;  


 Podpora všech forem osobnostního rozvoje žáků, a to i formou pohybových 


aktivit prostřednictvím programů neziskových organizací. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   


→ střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → slabá vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy 


- počet projektů na podporu komunitních aktivit školy 


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet a přehled aktivit k nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení 


patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví 
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- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- vznik nového žákovského parlamentu  MČ Praha 3 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k  posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské i další veřejnosti; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa;  


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. 


V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání; 


 Podpora všech forem osobnostního rozvoje žáků, a to i formou pohybových 


aktivit prostřednictvím programů neziskových organizací. 
 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy,   


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 
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3.2.8 Priorita 8 – Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj  


 


Popis cíle: 


 


 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury, přes 


hardware škol, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před 


negativními jevy ve virtuálním prostoru; 


 Zajištění odpovídajícího softwaru a nákup vlastních digitálních technologií  


pro digitalizaci škol; nákup odpovídajících technologií i pro zájmové a 


neformální vzdělávání 


 Digitalizace škol, školící tým, vytvoření soustavné, cílevědomé IT podpory  


v mnoha směrech a vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových  


a softwarových aplikací na základních školách;  


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; 


vzdělávání vedoucích pracovníků organizací neformálního vzdělávání 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků základních škol  


ve vazbě na vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele;  zapojení pracovníků 


neformálního vzdělávání do těchto komunit; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Zavedení manažerských systémů řízení základních škol včetně sdílení 


příkladů dobré praxe; 


 Vytvoření uceleného systému předcházení negativních jevů online včetně 


filtrování a ochrana proti nežádoucímu softwaru a výchova k  ochraně 


duševního vlastnictví; 


 Podpora digitálních dovedností pracovníků  pracujících s dětmi, kteří 


přispívají také k ochraně osobních údajů dětí a žáků. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelů škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky a strategie 


digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod e-learningu a mentoringu, počet učitelů zapojených  


do profesních komunit 
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- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 


- počet odborných učeben vybavených kvalitními digitálními technologiemi   


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti profesní přípravy  


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj  


 


Popis cíle: 


 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje;  


 Nákup vlastních digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily); 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol  


ve vazbě na  vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia;  


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele;  


 Vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a softwarových aplikací  


v mateřských školách; 


 Podpora digitálních dovedností pracovníků pracujících s dětmi, kteří 


přispívají také k ochraně osobních údajů dětí a žáků. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelek mateřských škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky  


a strategie digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod elearningu a mentoringu 


- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 


 


 







 


25 
                                         


 3.3 Vazba cílů MAP na opatření 
 


Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, 
XXX – silná). Šedé pole – přímá vazba cíle na opatření. 
 


NÁZVY OPATŘENÍ MAP 


SPECIFICKÉ CÍLE 


1.1. 1.2. 2.1. 2.2 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 
 


8.1. 
 


8.2 


P
o


v
in


n
á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Předškolní vzdělávání a péče:  


dostupnost – inkluze – kvalita 
  xx   xxx  xxx  xx  xx  xx  xx  xx 


Čtenářská a matematická gramotnost  


v základním vzdělávání 
   xxx  xxx          


  
  


 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 


ohrožených školním neúspěchem 
 xxx xxx           xx  xx xx 


D
o


p
o


ru
č
e
n


á
 
 


o
p


a
tř


e
n


í 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    x x xx xx x x xxx xxx x x xx xx 
  
  


 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 


vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností 


v oblasti vědy, technologií, inženýringu  


a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


    xx xx     xxx xxx   x x 


Kariérové poradenství v základních školách          xx    x    
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P
rů


ře
z
o


v
á
 a


 v
o


li
te


ln
á
 o


p
a
tř


e
n


í 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků                
 xxx  xxx 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 


používání cizího jazyka 
       xxx xxx       


  
  


 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  
a žáků 


 x x       xx xx   xxx xxx   


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     x x   x x xx xx   x x  
  
  


 


Investice do rozvoje kapacit základních škol             xxx        
  
  


  
  
  


Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, 
IROP a OP PPR 
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4. Investiční priority   
 


Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 


zpracovaný pro území MAP MČ Praha 3 


 


 
 
Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu 


 
 


Název 
projektu 


 
 
Očekávané 


celkové 
náklady  


na projekt 
v Kč 


O
č
e
k
á
v
a
n


ý
 t


e
rm


ín
 


re
a
li
z
a
c
e
 p


ro
je


k
tu


  
(o


d
 –


 d
o


) 


 
 
Soulad 
s cílem 


MAP 


Typ projektu: 


s vazbou na klíčové 
kompetence OP PPR 


B
e
z
b


a
ri


é
ro


v
o


s
t 


š
k
o


ly
, 


š
k
o


ls
k
é
h


o
 


z
a
ří


z
e
n


í 


R
o


z
š
iř


o
v
á
n


í 
k
a
p


a
c
it


 


k
m


e
n


o
v
ý
c
h


 u
č
e
b


e
n


 
m


a
te


řs
k
ý
c
h


 
n


e
b


o
 


z
á
k
la


d
n


íc
h


 š
k
o


l 


K
o


m
p


le
m


e
n


tá
rn


í 


p
ro


je
k
t 


s
 S


C
 


4
.2


/p
ří


p
a
d


n
ě
 j


in
é


 


C
iz


í 
ja


z
y
k
 


P
ří


ro
d


n
í 


v
ě
d


y
 


T
e
c
h


n
ic


k
é
 a


 


ře
m


e
s
ln


é
 o


b
o


ry
 


P
rá


c
e
 s


 d
ig


it
á
l.


 


te
c
h


n
o


lo
g


ie
m


i 


P
o


ly
te


c
h


n
ic


k
á
 


v
ý
c
h


o
v
a
 


Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO: 600036146 
IZO:102073309 
 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


850 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


8.1 
x x  x   x 


OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
- částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 


 1.1      x  


OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy ZŠ, 
Praha 3, 
Cimburkova 
18/600 –
bezbariérový 
přístup 


2 5000 000 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 


projekt
u 2018 


1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy; 
rekonstrukce 
střechy včetně 
zateplení 


10 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1       x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje


ní 
projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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polytechnic-
kých 
dovedností 
žáků v ZŠ a 
MŠ, Praha 3, 
Chelčického 
43/2614 


 
 
 
 
 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(fyzika,  
polytechnická 
výchova) 
 
 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 


1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
multifunkčních 
učeben 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 


8.2 


X x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  


Bezbariérové 
řešení ZŠ  
a MŠ 


5 000 000 
 
 


 
1.1 


1.2 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 
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a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Chelčického  
– výstavba 
výtahu 


 
 
 
 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


 


Modernizace 
vybavení MŠ  
v ul. Roháčova 


1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.2 X x   x   
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s herními  
a edukativními 
prvky MŠ v ul. 
Roháčova 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 


6.2 
 x   x x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x    


OPPPR 


4.1 
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vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


 
 
 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 


 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy, 
komplexní 
bezbariérovost 
– výstavba 
výtahu  
a plošiny 


6 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
škola Chmelnice, Praha 
3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 


 


Revitalizace 
školní zahrady 
s realizací 
herních  
a relaxačních 
prvků 


3 755 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 


6.1. 
 x   x x  


OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 


1 200 000  
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 


8.2 


x x  x    
OPPPR 


4.1 
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RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách 
školy 


 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Oživlá zahrada 3 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 


6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


800 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 


X x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 


projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


 
X x  x x   


OPPPR 


4.1 
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klíčových 
kompetencí a 
polytechnickýc
h dovedností 
žáků v ZŠ, 
Praha 3, 
Jeseniova 
96/2400 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
učebny chemie 


250 000 
 
 
 
 
 


 1.1  x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Nadstavba 
2.NP nad 
jídelnou  
– navýšení 
kapacit 


30 000 000 
 
 
 
 
 
 


 1.1 X x  x x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové 
učebny 


250 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


4.1 
X   x   x 


OPPPR 


4.1 


Název: 
Rekonstrukce 
venkovních 
prostor pro 


600 000  1.1       X 
OPPR 


4.1. 
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Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 


REDIZO:  
600036031 


 


žáky 
mateřských 
škol všech 
věkových 
kategorií 


 
Název: 
Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 


REDIZO:  
600036031 
 


 
 
Rozšíření 
kapacit 
mateřské školy 
včetně 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení 


 
 
 
4000000 


 


 
 


 
 


1.1. 


      


 
 


 
 


X 


 


 
 
 


OPPR 
4.1. 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ:63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 
 
 


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
polytechnic-
kých 
dovedností 
žáků 
v Základní a 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje


ní 
projekt
u 2018 


1.1 
8.1 


 


x x x x x   
OPPPR 


4.1 
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mateřské škole 
Jaroslava 
Seiferta,  
Praha 3, 
Vlkova 31/800 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


Odborná 
učebna a 
zázemí pro 
pedagogy 
potřebné pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd. 
Učebna pro 
rozvoj 
polytechnickýc
h dovedností. 


 


900 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


 
x    x   


OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
prostor pro 
přírodní vědy 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
2.1. 


3.1. 


x x x x x  x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny pro 
výuku STEM a 
polytechnickou 
výchovu 


550 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 
6.1 


x x X x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 


4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 
 
 


 


Investice do 
odborných 
učeben a 


vnitřní 
konektivity 


školy ve 
vazbě na 
rozvoj 


klíčových 
kompetencí   


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 
projekt


u 2018 


1.1 
2.1. 
3.1. 


4.1. 
6.1. 
8.1 


 


x x  x x x  
OPPPR 


4.1 
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polytechnický
ch  


dovedností a 
čtenářské 
gramotnosti 


žáků všetně 
rozvoje 


přídovovědný
ch znalostí 
(biologie, 


chemie) v ZŠ, 
Praha 3, 


Lupáčova 
1/1200 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost 


700 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy 
včetně 
renovace 
střechy 


10 000 000 
 
 
 
 


 
1.1 


 
x x  x x x x 


OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  


Vybudování 
multifunkční 
auly školy 


1 300 000 
 
 


 
1.1 
1.2 


4.1 


x x x x x x x 
OPPPR 


4.1 
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Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


budova nám. 
J. z Lobkovic 


 
 
 
 
 


4.2 
6.1 


6.2 
7.1 
7.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Odborná 
multifunkční 
učebna pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích 
a rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti 
 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 


4.2 


x   x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 
 


 


Investice do 
odborné a 
multifunkční 
učebny a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
polytechnickýc
h dovedností 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje


ní 
projekt
u 2018 


1.1 


1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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žáků v ZŠ a 
MŠ, Praha 3, 
nám. Jiřího z 
Lobkovic 
22/121 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Odborná 
učebna pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 


6.1 
 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny 
výtvarné 
výchovy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
prostor ŠD  
s důrazem  
na rozšíření 
stávajících 
kapacit 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


1.1 
1.2 


 x x x x 
 
 


x 
 


 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –
komplexní 
bezbariérovost 
– vybudování 
výtahu 
(budova v ul. 
Perunova) 


5 000 000 
 
 
 
 
 


 


 


1.1 
1.2 


     
 


x 
 
 


 
OPPPR 


4.1 


4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


 


Vybudování 
polytechnic-
kých koutků  
ve třídách MŠ 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
1.2 
6.2 


 x  x x 
 


x 
 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kého centra  
ve dvorním 
traktu školy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 


1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x 
x 


 


 


 


 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
učebních 
pomůcek  
pro zájmové 
vzdělávání  
v rámci ŠD 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
2.1 
3.1 


4.1 
6.1 


 


 


x x x  x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v učebně 
fyziky 


600 000  


    1.1 
3.1. 


5.1. 
6.1. 
8.1. 


 x  x x   
OPPPR 


4.1. 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v učebně 


600 000  


1.1 


5.1. 
6.1. 
8.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1. 
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biologie a 
chemie 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy v 
učebnách 
cizích jazyků 


1 300 000  


 1.1. 


2.1 
    4.1 


8.1. 


x   x    
OPPPR 


4.1. 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
vybavení a 
informačních 
technologií 
související se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
v multimediální 
učebně  


2 500 000  


1.1. 


2.1. 
3.1. 
4.1. 


6.1. 
8.1. 


x x  x x   
OPPPR 


4.1. 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Rekonstrukce 
střesní terasy  
– rozšíření 
kapacit ŠD 


7 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x x 


OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


 


Investice do 


odborných 
učeben a 


vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 


na rozvoj 
klíčových 


kompetencí, 
polytechnickýc
h dovedností 


žáků a 
přírodních věd 


v ZŠ 
Pražačka, Nad 
Ohradou 


25/1700 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


Zaháje
ní 


projekt
u 2018 


1.1 


6.1 
 x x  x   


OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


Rekonstrukce 
školní knihovny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x      x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Městská část Praha 3 


IČ:  
00063517 


RED IZO: 
nerelevantní 
IZO: 
Nerelevantní 
 


Rekonstruklce  
a modernizace 
společné 
digitální 
infrastruktury 
škol zřizovaných 
MČ Praha 3 


55 000 00
0 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 


8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 4,6/1680 
IČ: 65992971 
RED IZO:600036049 
IZO:107500531 


 


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO 
v MŠ, Praha 3, 
Jeseniova 4, 6 
/1680 
 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


Zaháje


ní 
projekt
u 2018 


 
1.2 


6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ:70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukovýh 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnmu 
rozvoji, podpoře 
polytechických 
dovednotí a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností. 


500 000 
 
 
 


 


 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 
 
 
 


150 000 
 
 
 


 


 
 


1.2 


8.2 
 


x x  x x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 


Vybavení školy 
pomůckami 
podporujícími 
řemesla  
a další činnosti 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


1.2 


5.2 
6.2 
7.2 


 x x x x   
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
nám.Jiřího  
z Lobkovic 23/119 
IČ: 65993110 
RED IZO:600036006 
IZO:107500426 


 


Vybavení školy 
a zahrady  
v souvislosti  
s navýšením 
kapacit 


15 000 
000 


  
1.2 


2.2 
3.2 
4.2 


5.2 
6.2 
7.2 


 


x x x  x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Balkáně 74/2590 
IČ: 63831295 
RED IZO:600035964 
IZO:107500493 


 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


500 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
podpora dětí s 
odlišným 
mateřským 
jazykem s 
nedostatečnou 
úrovní 
kompetencí v 
českém jazyce a 
sociokulturním 
znevýhodněním 


500 000  


1.2 x   x  x   
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Celková 
rekonstrukce 
objektu školy, 
navýšení 
kapacit 


50 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
rekonstrukce 
objektu školy  
v ul. Buková, 
navýšení 
kapacit 


35 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola Milíčův 
dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 
IČ:63831261 
RED IZO:600036103 
IZO:048134791 


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


1 500 000 Zaháje
ní 
projekt


u 2018 
 


1.2 


8.2 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
vybaveí učeben 
a výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
rozvoj 
polytechnických 
dovednosti a na 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
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výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji. 
Stavební úpravy 
prostor, 
investice co 
sociálních 
zařízení školy 
za účelem 
možnosti 
vzdělávání 
dvouletých dětí. 
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Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
zahrady školy 
za účelem 
rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


 


500 000  


1.2 


6.2 
 


 x   x 
 
 


x 
 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji, podpoře 
polytechnických 
dovedností a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností dětí. 
 


2 000 000  


 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


 


Vybudování 
sociálních 
zařízení  
v návaznosti na 
registrova-né 
kapacity školy 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 
6/2697 
IČ: 70108544 
RED IZO:600036081 
IZO:107500621 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
mlhoviště, pítko 
apod. 


250 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 


x 


 


 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Vozová 5/953 
IČ: 65993152 
RED IZO:600036057 
IZO:107500566 
 


 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
terénní úpravy 
apod. 


500 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 


x 


 


 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– bezbariérovost 


2 000 000  


1.2      x  
OPPPR 


4.1 


4.2 
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Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
stávajícího 
souboru 
mobilních 
zařízení 


260 000  


1.1  x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
místnosti  
pro zrakovou 
edukaci 


100 000  


1.1 


2.1 
 x   x x  


OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
muzikotera-
peutického 
ateliéru 


200 000  


1.1    x  x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
prostoru 
zahrady  
pro venkovní 
učebnu 
zaměřenou na  
rozvoj 
polytechnických 
kompetencí 
žáků 


2 500 000  


1.1 
2.1 


3.1 
6.1. 
7.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rozšíření 
mobiliáře  
o další 
kompenzační 
pomůcky  
pro žáky 


250 000  


1.1      x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Dům dětí  
a mládeže Praha 3 - Ulita 
IČ: 45241848 
RED IZO:600027422 
IZO:045241848 


Přestavba 
objektu bývalé 
garáže na 
komunitní 
klubovnu 


3 400 000  5.1 
5.2 
6.1 


6.2 
7.1 
7.2 


       
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní umělecká 
škola, Štítného 5, Praha 
3 
IČ: 61387894 
RED IZO: 600001857 
IZO:102073520 


Přestavba 
divadelního sálu 
pro výuku 
literárně 
dramatického 
oboru 


3 000 000  5.1 
5.2 
6.1 


6.2 
7.1 
7.2 


        
 


OPPPR 


4.1 
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Název: NOVÁ TROJKA, 
z.s., Jeseniova 519/19, 
Praha 3 
IČ: 26594161 


Revitalizace 
prostor sálu 
určeného pro 
výuku sociálně 
vyloučených 
skupin dětí 


250 000 10/201
7 – 


poddá
ní 
žádosti 


1.1. 
7.1. 


      x OPPPR 
4.1. 


Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Rekonstrukce 
prostor pro 
knihovnu a 
mediatéku 
sloužící jako 
komunitní 
centrum a 
modernizace 
vybavení 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 


žádosti 
 
 


1.1 
5.1 
6.1 
7.1 


 
 


    
 
 


 
 
 


x 


 
 
 


 
 
 


x 


  
 
 


 
 
 


x 


 
 
 


 
 
 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 


IZO – ZUŠ: 
110001613 


Modernizace 
hudebního 
příslušenství  
pro rozvoj  
uměleckých 
kompetencí 


3 000 000 10/201
7 – 


podání 
žádosti 
 


1.1 
5.1 
7.1 


    
 


 
 
x 


   
 


 
 
x 


 
 


 
 
 


OPPPR 
4.1 
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1. Vize 
 


Inteligentní vzdělávání pro budoucnost 


Motivačně a efektivně fungující edukativní systém pro podporu formálního a neformálního 


vzdělávání včetně podpory informálního učení dětí, žáků, pedagogických pracovníků a ostatní 


veřejnosti. 


Vzdělávání, které klade důraz na pochopení podstaty a vnímání kontextu, na motivaci jedince, 


získávání vědomostí, rozvoj měkkých a tvrdých dovedností a podporu digitální gramotnosti. 


Vzdělávání jako efektivní nástroj, který motivuje k získávání potřebných kompetencí v průběhu 


celého života. 


Inteligentní vzdělávání, které je širokou veřejností vnímáno jako: 


 moderní a pestré svou nabídkou vzdělávacích forem a metod práce odpovídajících 


21. století 


 dynamické svou schopností vnímat individuální vzdělávací i osobnostní potenciál 


jednotlivce  


 žádoucí a vyhledávané pro školní kurikula včetně edukačních cílů a procesů jejich 


osvojování 


2. Popis zapojení aktérů  
 


V souladu s Usnesením RMČ č. 298 ze dne 11. 5. 2016 zpracoval odbor školství MČ Praha 3 


na základě výzvy MŠMT číslo 02_15_005 žádost k individuálnímu projektu v rámci Operačního 


programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, garantovaného MŠMT ČR. Projekt Místní akční plán 


rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 byl příslušnými orgány MŠMT ČR schválen v září 


2016. Jeho realizací v době od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 byl pověřen odbor školství MČ 


Praha 3.  


V době přípravy projektové žádosti byly s nabídkou partnerství v projektu písemně osloveny  


všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 3, ale i další poskytovatelé formálního 


i neformálního vzdělávání v Praze 3, které zřizuje HMP, nebo jsou privátními subjekty 


zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Následně byly projekt a jeho finální filozofie 


prezentovány manažerem a odborným garantem projektu v průběhu výjezdní porady ředitelek 


a ředitelů mateřských a základních škol v říjnu 2016.  
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S vedoucími pracovníky ostatních subjektů byly průběžně vedeny řízené motivační rozhovory, 


v rámci kterých byla vysvětlována podstata projektu a jejich očekávané role při zapojení se  


do projektu aktivním způsobem, případně jen poskytováním informací o realizaci projektu.  


Nestátní neziskové organizace zajišťující neformální vzdělávání byly osloveny motivačním 


dopisem, součástí kterého bylo i jednoduché dotazníkové šetření a přihláška.  


V listopadu 2016 byli písemně osloveni předsedové školských rad s možností zapojení rodičů  


do projektu a jeho organizačních a řídících struktur. Rodičovská veřejnost byla oslovena  


i prostřednictvím organizací DDM Praha 3 – Ulita a Nová Trojka. 


Informace o realizaci projektu a možnosti zapojení se veřejnosti do projektu byly publikovány  


v Radničních novinách MČ Praha 3 (říjen-prosinec 2016). 


Rovněž byli informováni představitelé radnice, odbor ekonomický, odbor technické správy majetku  


a investic, Výbor pro výchovu a vzdělávání a ke spolupráci byli vyzváni i další odborníci, kteří se 


otázkami vzdělávání na území MČ Praha 3 zabývají. 


V současné době je do projektu zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ 


Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ, Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5  


a Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, dále cca 18 nestátních neziskových organizací, působících 


na území Prahy 3.  


Již v době přípravy projektové žádosti proběhl výběr pracovníků realizačního týmu, a to jak 


administrativní, tak odborné sekce včetně koordinátorů pracovních skupin. Pracovní skupiny 


pro mateřské, základní školy a pro neformální vzdělávání zahájily svoji činnost v listopadu 


2016. Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin ve spolupráci s manažerem a garantem 


strategického plánování navrhli členy užšího pléna pracovních skupin. V listopadu 2016 se 


uskutečnila první pracovní zasedání a byla zahájena vlastní činnost pracovních skupin a jejich 


členů. Hlavní náplní jejich činností byla analýza stavu včetně návrhů vlastních šetření  


v příslušném segmentu vzdělávání, příprava úvodní konference projektu, zpracování návrhů 


Statutu a Jednacího řádu řídícího výboru a návrh členů řídícího výboru a další. Kromě analýzy 


stávajících koncepčních a strategických dokumentů a analýzy výstupů dotazníkového šetření 


v oblasti předškolního a základního vzdělávání (MŠMT, prosinec 2015) proběhlo v lednu 2017 


vlastní dotazníkové šetření v mateřských a základních školách, které zjišťovalo potřeby škol 


ve vzdělávací oblasti, materiálně-technických podmínek škol aj. 
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Pracovní skupina pro investice byla zformována a zahájila svoji práci v lednu 2017. Hlavní 


náplní její činnosti byla analýza a posouzení potřeb škol (dotazníkové šetření, šetření  


k bezbariérovosti škol) v oblasti vybavení a investic, zejména v návaznosti na povinná opatření 


MŠMT. 


Dne 14. 12. 2016 se konala úvodní konference MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. 


Konference se zúčastnilo celkem 80 osob. Na konferenci byl představen projekt a jeho filozofie, 


účastníci byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, které ve školách v prosinci 2015 


realizovalo MŠMT ČR aj. Součástí programu konference bylo i první veřejné zasedání Řídícího 


výboru, představení jeho členů, představení koordinátorů pracovních skupin, schválení Jednacího 


řádu a Statutu. Řídící výbor byl sestaven v souladu s principy stanovenými příslušnými dokumenty 


a závaznými postupy projektu.   


V období od listopadu 2016 do března 2017 proběhla 3 zasedání Pracovní skupiny pro ZŠ,  


4 zasedání Pracovní skupiny pro MŠ, 6 zasedání Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání  


a 3 zasedání Pracovní skupiny pro investice. Dále dvě organizační schůzky koordinátorů 


jednotlivých pracovních skupin. Bylo vedeno 7 řízených rozhovorů, z toho dva s představiteli 


MČ Praha 3. V pracovních skupinách v tomto období pracovalo průběžně 15 osob, které 


zajišťovaly monitoring související se zjišťováním stávajícího stavu v oblasti vzdělávání  


v Praze 3. Byla zpracována (dodavatelská firma) demografická studie a studie bezbariérovosti. 


Na základě zjištěného stavu odborný tým projektu projednal a navrhl priority a cíle v oblasti 


vzdělávání, vybavení škol a investiční priority. 


Realizační tým průběžně koordinoval a odborně řídil veškeré aktivity projektu a vytvářel tvůrčí 


prostředí pro práci všech zapojených subjektů a lidí. 


Lze kontatovat, že v průběhu prvních měsíců realizace projektu byl vytvořen funkční základ pro 


vznik aktivní platformy partnerství, dále byl vytvořen Strategický rámec projektu do roku 2023, který 


je zveřejněn na www.praha3.cz a na www.skolypraha3.cz . 


Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu MČ Praha 3  


a na www.skolypraha3.cz. 


 


 


 


 



http://www.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/
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3. Priority a cíle 


 


3.1 Přehled priorit a cílů 


 


Přehled priorit a cílů 


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách  
  


Cíl 1.1 
 
Inkluzivní vzdělávání v základních školách  
 


Cíl 1.2 
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 2 
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 2.1 


 
Čtenářská gramotnost v základních školách 
 


Cíl 2.2 


 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 3 


 
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  
a mateřských školách 
 


Cíl 3.1 


 
Matematická gramotnost v základních školách 
 


Cíl 3.2 


 
Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 4 
 
Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 


Cíl 4.1 


 
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 
 


Cíl 4.2 


 
Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
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Priorita 5 
 
Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 


Cíl 5.1 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v základních školách 
 


Cíl 5.2 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 


Priorita 6 
 
Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 


Cíl 6.1 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 
 


Cíl 6.2 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 7 
 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 


Cíl 7.1 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v základních školách 
 


Cíl 7.2 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách 
 


Priorita 8 
 
Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
 


Cíl 8.1 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 


Cíl 8.2 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 
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3.2. Popis priorit a cílů 


3.2.1 Priorita 1 – Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách


  


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 
cíle 


1.1 Inkluzivní vzdělávání v základních školách  


 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.); 


 Rekonstrukce a modernizace prostor škol (učebny, zahrady, půdní vestavby, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti formálního i zájmového vzdělávání na podporu aktivizujících 


forem učení a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


včetně organizací neformálního vzdělávání 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  


i neformálního a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky 


školních poradenských pracovišť; 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující 


podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  


na jejich vzájemnou kooperaci; 


 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků včetně 


asistentů pedagoga, a to formou moderních metod práce tak, aby byla výuka 


narušována co nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání 


(mentoring, koučing, e-learning); 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů jako jedné z forem 


předcházení šikaně s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, 


HMP, ale i formou benefitů zřizovatele; 


 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem; 


 Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti inkluzivního vzdělávání, a to i 


v neformálním vzdělávání 


a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace 


školského zákona; 


 Podpora zapojování dětí/žáků s podpůrnými opatřeními i do neformálního 


vzdělávání. 
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Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) 
dle postupů 
MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga  


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení  


- počet žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v ZŠ 


- počet ředitelů, kteří budou vzděláváni v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro žáky vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


- příklady dobré praxe zapojení dětí/žáků do neformálního vzdělávání 


 


Priorita 1 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 


cíle 


1.2 Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.);  


 Rekonstrukce a modernizace ostatních prostor školy (učebny, zahrady, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti předškolního vzdělávání na podporu aktivizujících forem 


učení  a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (obdobně jako  


u priority 1.1); 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro děti vyžadující 


podpůrná opatření (děti s handicapem a děti mimořádně nadané) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a vzdělávání, s důrazem na jejich 


vzájemnou kooperaci a společné vzdělávání; 


 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků, a to 


formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně 


včetně vzdělávání asistentů pedagoga; 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů včetně zajištění 


metod sdílení příkladů dobré praxe v inkluzivním vzdělávání a podpory 


komunikačních kanálů s pracovníky školských poradenských zařízení  
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s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, HMP, ale i formou 


benefitů zřizovatele; 


 Podpora logopedické péče v mateřských školách; 


 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol 


pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský; 


 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění 


jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského 


zákona. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


Indikátory - zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet dětí, kterým bylo poskytnuto podpůrné opatření a analýza dané situace 


včetně logopedické péče 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga 


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 


- počet dětí s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v MŠ 


- počet ředitelek, které budou vzdělávané v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro děti vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 
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3.2.2 Priorita 2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.1 Čtenářská gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních školách i 


v neformálním vzdělávání;  


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; a to i 


v neformálním vzdělávání 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání. 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí neformálního vzdělávání 


pro podporu čtenářské pregramotnosti;   


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti 


- počet čtenářských koutků, laviček a počet aktivit probíhajících v tomto prostředí 


- počet žáků zapojených v mimoškolních a projektových aktivitách na podporu 


čtenářské gramotnosti žáků ZŠ  


- počet rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, podnikavosti  


a kreativity 


- počet základních škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti  


i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání 


- počet aktivit dobré praxe podpory čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání 
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Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe v mateřských školách; 


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské veřejnosti; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy  


pro podporu čtenářské pregramotnosti; 


 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe v MŠ – počet vložených 


příkladů 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti   


- počet mimoškolních a projektových aktivit na podporu čtenářské gramotnosti dětí 


MŠ včetně čtenářských koutků  


- počet dětí zapojených do programů rozvoje čtenářské pregramotnosti, 


podnikavosti a kreativity 


- počet mateřských škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti 


- počet společných aktivit dětí a rodičů v prostředí MŠ pro podporu čtenářské 


pregramotnosti dětí i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání  


- počet návštěv dětí MŠ v ZŠ 
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3.2.3 Priorita 3 – Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


Cíl a popis 


cíle 


3.1 Matematická gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků na všech stupních ZŠ, ve formálním i neformálním vzdělávání 


 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti mezipředmětových 


vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika); 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; a to ve všech organizacích  


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti; 


 Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení 


dobré praxe a účast v profesních soutěžích. 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční a 


matematické gramotnosti;  


 
Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe  


pedagogických pracovníků i zaměstnanců neziskového sektoru 


- počet prokazatelné implementace zásad matematické gramotnosti 


 jako přímé součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM  


(věda, technologie, inženýring, matematika) v rámci ŠVP včetně výběrových 


šetření 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti,  


iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle škol 


- počet pracovníků škol zapojených do tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, 


sdílení dobré praxe a účasti v profesních soutěžích 
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Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách 


 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního růstu pedagogických 


pracovníků MŠ; 


 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních matematických 


představ; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  


a matematické gramotnosti; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  


a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, což 


zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


 


 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe pedagogických 


pracovníků MŠ 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti, iniciativy  


a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle mateřských škol 


- počet pracovníků mateřských škol zapojených do tvorby výukových materiálů, 


jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 
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3.2.4 Priorita 4 – Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém 


sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto 


nástrojem mohou být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také 


vlastní šetření škol či zřizovatele; 


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; 


 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky  


a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových 


dovedností v praxi; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových ve všech typech organizací 


 Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL 


(výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka). 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- vyhodnocení výběrových šetření ve vazbě na jazykovou výuku v časovém sledu  


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- sdílení dobrých zkušeností učitelů jazyků 


- realizace rozvojového programu pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 


výuky 


- počet mezinárodních výměnných pobytů pro žáky  


- počet pedagogických pracovníků v oblasti jazykového a “projektového” 


vzdělávání, kteří se do přípravných školení zapojili  


- počet předmětů částečně vyučovaných v cizím jazyce a uplatnění CLIL 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků;  
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 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi či v průběhu konferencí ve všech 


typech organizací; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- počet účastníků konference ke sdílení dobré praxe 


- počet nově vzdělaných pedagogických pracovníků v oblasti jazykového  


a “projektového” vzdělávání 
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3.2.5 Priorita 5 – Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.1 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti žáků včetně zapojení organizací 


neformálního vzdělávání 


 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity. 


 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


Indikátory 


- počet uskutečněných aktivit vedoucích k pojetí ZŠ jako komunitního centra 


- počet škol, které budou vybaveny novými interaktivními materiály a výukovými 


pomůckami 


- počet učitelů podílejících se na této činnosti 


- počet projektů na podporu soutěží, přehlídek a praktické výuky 


- počet projektů na podporu spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce 


podnikavosti, iniciativy a creativity 


- počet žáků v projektech polytechnické výuky  


 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; 
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 Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- počet projektů na podporu spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy 


a kreativity 


- počet aktivit škola –zájmové a neformální vzdělávání –  rodič – dítě pro oblast 


podnikání a kreativity 
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3.2.6 Priorita 6 – Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání; 


 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké návaznosti 


na oblast CLIL a polytechnické vzdělávání; 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  


a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto 


oblast na všech stupních a formách 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast;  


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Investice do rozvoje kapacit základních škol → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet modernizovaných pomůcek a prostor (dílen) potřebných pro polytechnické 


vzdělávání 


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 


- počet projektů na dovybavení učeben, výstavba polytechnických center apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


včetně mezinárodních projektů 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma výuky, 


pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických 


center, dovybavení tříd MŠ; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících; 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast; 
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 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet projektů na dovybavení tříd MŠ, výstavba polytechnických koutků apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v návaznosti na oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání 
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3.2.7 Priorita 7 – Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 


 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání i pro zájmové a neformální vzdělávání; 


 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu školy, 


nikoli však jako předmětu; 


 Podpora školy a organizací neformálního vzdělávání  jako komunitního 


centra; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím 


profesionálů či profesionálních nástrojů; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním jevům 


včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví; 


 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu 


MČ Praha 3; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje. 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. V 


případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání.  


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → slabá vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy 


- počet projektů na podporu komunitních aktivit školy 


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet a přehled aktivit k nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení 


patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví 


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- vznik nového žákovského parlamentu  MČ Praha 3 
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- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské i další veřejnosti; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. 


V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy,   


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 
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3.2.8 Priorita 8 – Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury, přes 


hardware škol, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před 


negativními jevy ve virtuálním prostoru; 


 Zajištění odpovídajícího softwaru a nákup vlastních digitálních technologií  


pro digitalizaci škol; nákup odpovídajících technologií i pro zájmové a 


neformální vzdělávání 


 Digitalizace škol, školící tým, vytvoření soustavné, cílevědomé IT podpory  


v mnoha směrech a vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových  


a softwarových aplikací na základních školách; 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; 


vzdělávání vedoucích pracovníků organizací neformálního vzdělávání 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků základních škol  


ve vazbě  na vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; zapojení pracovníků 


neformálního vzdělávání do těchto komunit 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Zavedení manažerských systémů řízení základních škol včetně sdílení 


příkladů dobré praxe;; 


 Vytvoření uceleného systému předcházení negativních jevů online včetně 


filtrování a ochrana proti nežádoucímu softwaru a výchova k ochraně 


duševního vlastnictví. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelů škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky a strategie 


digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod e-learningu a mentoringu, počet učitelů zapojených  


do profesních komunit 
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- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 


- počet odborných učeben vybavených kvalitními digitálními technologiemi   


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti profesní přípravy 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje;  


 Nákup vlastních digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily); 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol  


ve vazbě na  vlastní tvorbu výstupů a vytvoření profesního portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; 


 Vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a softwarových aplikací  


v mateřských školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelek mateřských škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky 


a strategie digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod elearningu a mentoringu 


- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 
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 3.3 Vazba cílů MAP na opatření 


 


Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, 
XXX – silná). Šedé pole – přímá vazba cíle na opatření. 
 


NÁZVY OPATŘENÍ MAP 


SPECIFICKÉ CÍLE 


1.1. 1.2. 2.1. 2.2 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 
 


8.1. 
 


8.2 


P
o


v
in


n
á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Předškolní vzdělávání a péče:  


dostupnost – inkluze – kvalita 
  xx   xxx  xxx  xx  xx  xx  xx  xx 


Čtenářská a matematická gramotnost  


v základním vzdělávání 
   xxx  xxx          


  
  


 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 


ohrožených školním neúspěchem 
 xxx xxx           xx  xx xx 


D
o


p
o


ru
č
e
n


á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    x x xx xx x x xxx xxx x x xx xx 
  
  


 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 


vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností 


v oblasti vědy, technologií, inženýringu  


a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


    xx xx     xxx xxx   x x 


Kariérové poradenství v základních školách          xx    x    
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P
rů


ře
z
o


v
á
 a


 v
o


li
te


ln
á
 o


p
a


tř
e
n


í 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků                
 xxx  xxx 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 


používání cizího jazyka 
       xxx xxx       


  
  


 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  
a žáků 


 x x       xx xx   xxx xxx   


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     x x   x x xx xx   x x  
  
  


 


Investice do rozvoje kapacit základních škol             xxx        
  
  


  
  
  


Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, 
IROP a OP PPR 
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4. Investiční priority   
 


Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 


zpracovaný pro území MAP MČ Praha 3 


 


 
 
Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu 


 
 


Název 
projektu 


 
 
Očekávané 


celkové 
náklady  


na projekt 
v Kč 


O
č


e
k


á
v


a
n


ý
 t


e
rm


ín
 


re
a


li
z
a


c
e


 p
ro


je
k
tu


  
(o


d
 –


 d
o


) 


 
 
Soulad 
s cílem 


MAP 


Typ projektu: 


s vazbou na klíčové 
kompetence OP PPR 


B
e
z
b


a
ri


é
ro


v
o


s
t 


š
k
o


ly
, 


š
k
o


ls
k
é
h


o
 


z
a
ří


z
e
n


í 


R
o


z
š
iř


o
v
á
n


í 
k
a
p


a
c
it


 


k
m


e
n


o
v
ý


c
h


 u
č
e
b


e
n


 


m
a
te


řs
k
ý
c
h


 n
e
b


o
 


z
á
k
la


d
n


íc
h


 š
k
o


l 


K
o


m
p


le
m


e
n


tá
rn


í 


p
ro


je
k
t 


s
 S


C
 


4
.2


/p
ří


p
a
d


n
ě
 j
in


é
 


C
iz


í 
ja


z
y
k


 


P
ří


ro
d


n
í 
v
ě
d


y
 


T
e
c
h


n
ic


k
é
 a


 


ře
m


e
s
ln


é
 o


b
o


ry
 


P
rá


c
e
 s


 d
ig


it
á
l.
 


te
c
h


n
o


lo
g


ie
m


i 


P
o


ly
te


c
h


n
ic


k
á


 


v
ý
c
h


o
v


a
 


Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO: 600036146 
IZO:102073309 
 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


850 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


x x  x   x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
- částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 


 1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –   
komplexní 
bezbariérovost 


2 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy; 
rekonstrukce 
střechy včetně 
zateplení 


10 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1       x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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budovách 
školy 


 
 
 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(fyzika,  
polytechnická 
výchova) 
 
 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
počítačových 
učeben 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


X x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 


Bezbariérové 
řešení ZŠ  
a MŠ 
Chelčického  
– výstavba 
výtahu 


5 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
4.2 
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IZO:102073368  


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Modernizace 
vybavení MŠ  
v ul. Roháčova 


1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.2 X x   x   
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s herními  
a edukativními 
prvky MŠ v ul. 
Roháčova 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x    


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy, 
komplexní 
bezbariérovost 
– výstavba 
výtahu  
a plošiny 


6 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
škola Chmelnice, Praha 
3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Revitalizace 
školní zahrady 
s realizací 
herních  
a relaxačních 
prvků 


3 755 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 
6.1. 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  


1 011 500  
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    
OPPPR 


4.1 
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ve všech 
budovách 
školy 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Oživlá zahrada 3 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


800 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvesejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
X x  x x   


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
učebny chemie 


250 000 
 
 
 
 
 


 1.1  x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Nadstavba 
2.NP nad 
jídelnou  
– navýšení 
kapacit 


30 000 000 
 
 
 
 
 
 


 1.1 X x  x x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové 
učebny 


250 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


X   x   x 
OPPPR 


4.1 


Název: 
Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


Rekonstrukce 
venkovních 
prostor pro 
žáky 
mateřských 
škol všech 
věkových 
kategorií 


600 000  1.1       X 
OPPR 


4.1. 


 
Název: 
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Mateřská škola, Praha 3, 
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


Rozšíření 
kapacit 
mateřské školy 
včetně 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení 


4000000 1.1. X OPPR 
4.1. 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ:63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 
 
 


Investice do 
vnitřní 
konektivity 
školy v 
návaznosti na 
kompetence v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích, 
přírodních věd 
a rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti. 
 


1 450 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x x x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


Odborná učebna 
a zázemí pro 
pedagogy 
potřebné pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd. 


900 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


 
x    x   


OPPPR 
4.1 
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Učebna pro 
rozvoj 
polytechnických 
dovedností. 


 
Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
prostor pro 
přírodní vědy 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
2.1. 
3.1. 


x x x x x  x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny pro 
výuku STEM a 
polytechnickou 
výchovu 


550 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1. 
6.1 


x x X x x  x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 
 
 
 


Investice do 
vnitřní 
konektivity 
školy v 
návaznosti na 
kompetence v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích, 
přírodních věd 
a rozvoji 


1 700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   


OPPPR 
4.1 
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čtenářské 
gramotnosti. 
 
 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 


Investice do 
učeben 
uzpůsobených 
pro rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd 
se zaměřením 
na biologii a 
chemii. 
 
 
 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost 


700 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy 
včetně 
renovace 
střechy 


10 000 000 
 
 
 
 


 
1.1 


 
x x  x x x x 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Vybudování 
multifunkční 
auly školy 
budova nám. 
J. z Lobkovic 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


x x x x x x x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Odborná 
multifunkční 
učebna pro 
rozvoj 
kompetencí v 
oblasti v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích 
a rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti 
 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 


x   x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 
 
 


Investice do 
vnitřní 
konektivity 
školy v 
návaznosti na 
kompetence v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích, 
přírodních věd 
a rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti 
 
 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Odborná 
učebna pro 


1 200 000 
 


 
1.1 
6.1 


 
 x  x x   


OPPPR 
4.1 
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Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny 
výtvarné 
výchovy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
prostor ŠD  
s důrazem  
na rozšíření 
stávajících 
kapacit 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


 x x x x 
 
 


x 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –
komplexní 
bezbariérovost 
– vybudování 
výtahu 
(budova v ul. 
Perunova) 


5 000 000 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


     
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kých koutků  
ve třídách MŠ 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
6.2 


 x  x x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kého centra  
ve dvorním 
traktu školy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x 
x 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Modernizace 
učebních 
pomůcek  
pro zájmové 
vzdělávání  
v rámci ŠD 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
6.1 


 
 


x x x  x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 


Rekonstrukce 
střesní terasy  
– rozšíření 
kapacit ŠD 


7 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x x 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 
 


Odborná učebna 
pro rozvoj 
kompetencí v 
oblasti 
přírodních věd 
se zaměřením 
na fyziku. 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x x  x   
OPPPR 


4.1 
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Učebna pro 
rozvoj 
polytechnických 
dovedností. 
Investice do 
vnitřní 
konektivity školy 
v návaznosti na 
kompetence v 
oblasti 
komunikace v 
cizích jazycích, 
přírodních věd a 
rozvoji 
čtenářské 
gramotnosti. 
 


 
Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


Rekonstrukce 
školní knihovny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x      x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Městská část Praha 3 
IČ:  
00063517 
RED IZO: 


Rekonstruklce  
a modernizace 
společné 
digitální 
infrastruktury 


55 000 00
0 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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nerelevantní 
IZO: 
Nerelevantní 
 


škol zřizovaných 
MČ Praha 3 


 
 
 
 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 4,6/1680 
IČ: 65992971 
RED IZO:600036049 
IZO:107500531 
 


Úpravy školní 
zahray a 
instalace 
výukoých 
pomůek se 
zaměřním na 
výchou k 
udržitelnému 
rozvoji, podpoře 
polytechnických 
dovedností a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytecnických 
dovednstí. 
 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ:70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukovýh 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnmu 


500 000 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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rozvoji, podpoře 
polytechických 
dovednotí a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností. 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 
 
 
 


150 000 
 
 
 


 


 
 


1.2 
8.2 


 


x x  x x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 


Vybavení školy 
pomůckami 
podporujícími 
řemesla  
a další činnosti 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


1.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 x x x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
nám.Jiřího  
z Lobkovic 23/119 
IČ: 65993110 
RED IZO:600036006 
IZO:107500426 
 


Vybavení školy 
a zahrady  
v souvislosti  
s navýšením 
kapacit 


15 000 
000 


  
1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 


x x x  x x x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Balkáně 74/2590 
IČ: 63831295 
RED IZO:600035964 
IZO:107500493 
 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


500 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Celková 
rekonstrukce 
objektu školy, 
navýšení 
kapacit 


50 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
rekonstrukce 
objektu školy  
v ul. Buková, 
navýšení 
kapacit 


35 000 
000 


 


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola Milíčův 
dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 
IČ:63831261 
RED IZO:600036103 
IZO:048134791 


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


1 300 000  


 
1.2 
8.2 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
vybaveí učeben 
a výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
rozvoj 
polytechnických 
dovednosti a na 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
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výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji. 
Stavební úpravy 
prostor, 
investice co 
sociálních 
zařízení školy 
za účelem 
možnosti 
vzdělávání 
dvouletých dětí. 
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Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Investice do 
zahray školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchoě k 
udržitelnému 
rozvoji a 
podpoře EVVO. 


 


500 000  


1.2 
6.2 


 
 x   x 


 
 


x 
 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji, podpoře 
polytechnických 
dovedností a 
EVVO. 
Vybavení 
budovy školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností dětí. 
 


2 000 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Vybudování 
sociálních 


2 000 000   
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
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Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 
 


zařízení  
v návaznosti na 
registrova-né 
kapacity školy 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 
6/2697 
IČ: 70108544 
RED IZO:600036081 
IZO:107500621 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
mlhoviště, pítko 
apod. 


250 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Vozová 5/953 
IČ: 65993152 
RED IZO:600036057 
IZO:107500566 
 
 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
terénní úpravy 
apod. 


500 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– bezbariérovost 


2 000 000  


1.2      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Modernizace 
stávajícího 


260 000  
1.1  x   x x  


OPPPR 
4.1 
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Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


souboru 
mobilních 
zařízení 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
místnosti  
pro zrakovou 
edukaci 


100 000  


1.1 
2.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
muzikotera-
peutického 
ateliéru 


200 000  


1.1    x  x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
prostoru 
zahrady  
pro venkovní 
učebnu 
zaměřenou na  
rozvoj 
polytechnických 
kompetencí 
žáků 


2 500 000  


1.1 
2.1 
3.1 
6.1. 
7.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rozšíření 
mobiliáře  
o další 
kompenzační 
pomůcky  
pro žáky 


250 000  


1.1      x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Dům dětí  
a mládeže Praha 3 - Ulita 
IČ: 45241848 
RED IZO:600027422 
IZO:045241848 


Přestavba 
objektu bývalé 
garáže na 
komunitní 
klubovnu 


3 400 000  5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


       
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní umělecká 
škola, Štítného 5, Praha 
3 
IČ: 61387894 
RED IZO: 600001857 
IZO:102073520 


Přestavba 
divadelního 
sálu pro výuku 
literárně 
dramatického 
oboru 


3 000 000  5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


        
 


OPPPR 
4.1 


Název: NOVÁ TROJKA, 
z.s., Jeseniova 519/19, 
Praha 3 
IČ: 26594161 


Revitalizace 
prostor sálu 
určeného pro 
výuku sociálně 
vyloučených 
skupin dětí 


250 000 10/201
7 – 
poddá
ní 
žádosti 


1.1. 
7.1. 


      x OPPPR 
4.1. 


Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Rekonstrukce 
prostor pro 
knihovnu a 
mediatéku 
sloužící jako 
komunitní 
centrum a 
modernizace 
vybavení 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 
 


1.1 
5.1 
6.1 
7.1 


 
 


    
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 
x 


  
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Modernizace 
hudebního 
příslušenství  
pro rozvoj  
uměleckých 
kompetencí 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 


1.1 
5.1 
7.1 


    
 
 
 
x 


   
 
 
 
x 


 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 


 


Tento dokument schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 7. 9. 2017 


 


V Praze dne  7.9. 2017 


Ing. Milan Hausner 
Bc. Iva Satrapová, DiS. 
Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 
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1. Vize 
 


Inteligentní vzdělávání pro budoucnost 


Motivačně a efektivně fungující edukativní systém pro podporu formálního a neformálního 


vzdělávání včetně podpory informálního učení dětí, žáků, pedagogických pracovníků a ostatní 


veřejnosti. 


Vzdělávání, které klade důraz na pochopení podstaty a vnímání kontextu, na motivaci jedince, 


získávání vědomostí, rozvoj měkkých a tvrdých dovedností a podporu digitální gramotnosti. 


Vzdělávání jako efektivní nástroj, který motivuje k získávání potřebných kompetencí v průběhu 


celého života. 


Inteligentní vzdělávání, které je širokou veřejností vnímáno jako: 


 moderní a pestré svou nabídkou vzdělávacích forem a metod práce odpovídajících 


21. století 


 dynamické svou schopností vnímat individuální vzdělávací i osobnostní potenciál 


jednotlivce  


 žádoucí a vyhledávané pro školní kurikula včetně edukačních cílů a procesů jejich 


osvojování 


2. Popis zapojení aktérů  
 


V souladu s Usnesením RMČ č. 298 ze dne 11. 5. 2016 zpracoval odbor školství MČ Praha 3 


na základě výzvy MŠMT číslo 02_15_005 žádost k individuálnímu projektu v rámci Operačního 


programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, garantovaného MŠMT ČR. Projekt Místní akční plán 


rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 byl příslušnými orgány MŠMT ČR schválen v září 


2016. Jeho realizací v době od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 byl pověřen odbor školství MČ 


Praha 3.  


V době přípravy projektové žádosti byly s nabídkou partnerství v projektu písemně osloveny  


všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 3, ale i další poskytovatelé formálního 


i neformálního vzdělávání v Praze 3, které zřizuje HMP, nebo jsou privátními subjekty 


zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení. Následně byly projekt a jeho finální filozofie 


prezentovány manažerem a odborným garantem projektu v průběhu výjezdní porady ředitelek 


a ředitelů mateřských a základních škol v říjnu 2016.  
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S vedoucími pracovníky ostatních subjektů byly průběžně vedeny řízené motivační rozhovory, 


v rámci kterých byla vysvětlována podstata projektu a jejich očekávané role při zapojení se  


do projektu aktivním způsobem, případně jen poskytováním informací o realizaci projektu.  


Nestátní neziskové organizace zajišťující neformální vzdělávání byly osloveny motivačním 


dopisem, součástí kterého bylo i jednoduché dotazníkové šetření a přihláška.  


V listopadu 2016 byli písemně osloveni předsedové školských rad s možností zapojení rodičů  


do projektu a jeho organizačních a řídících struktur. Rodičovská veřejnost byla oslovena  


i prostřednictvím organizací DDM Praha 3 – Ulita a Nová Trojka. 


Informace o realizaci projektu a možnosti zapojení se veřejnosti do projektu byly publikovány  


v Radničních novinách MČ Praha 3 (říjen-prosinec 2016). 


Rovněž byli informováni představitelé radnice, odbor ekonomický, odbor technické správy majetku  


a investic, Výbor pro výchovu a vzdělávání a ke spolupráci byli vyzváni i další odborníci, kteří se 


otázkami vzdělávání na území MČ Praha 3 zabývají. 


V současné době je do projektu zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ 


Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ, Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5  


a Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, dále cca 18 nestátních neziskových organizací, působících 


na území Prahy 3.  


Již v době přípravy projektové žádosti proběhl výběr pracovníků realizačního týmu, a to jak 


administrativní, tak odborné sekce včetně koordinátorů pracovních skupin. Pracovní skupiny 


pro mateřské, základní školy a pro neformální vzdělávání zahájily svoji činnost v listopadu 


2016. Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin ve spolupráci s manažerem a garantem 


strategického plánování navrhli členy užšího pléna pracovních skupin. V listopadu 2016 se 


uskutečnila první pracovní zasedání a byla zahájena vlastní činnost pracovních skupin a jejich 


členů. Hlavní náplní jejich činností byla analýza stavu včetně návrhů vlastních šetření  


v příslušném segmentu vzdělávání, příprava úvodní konference projektu, zpracování návrhů 


Statutu a Jednacího řádu řídícího výboru a návrh členů řídícího výboru a další. Kromě analýzy 


stávajících koncepčních a strategických dokumentů a analýzy výstupů dotazníkového šetření 


v oblasti předškolního a základního vzdělávání (MŠMT, prosinec 2015) proběhlo v lednu 2017 


vlastní dotazníkové šetření v mateřských a základních školách, které zjišťovalo potřeby škol 


ve vzdělávací oblasti, materiálně-technických podmínek škol aj. 
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Pracovní skupina pro investice byla zformována a zahájila svoji práci v lednu 2017. Hlavní 


náplní její činnosti byla analýza a posouzení potřeb škol (dotazníkové šetření, šetření  


k bezbariérovosti škol) v oblasti vybavení a investic, zejména v návaznosti na povinná opatření 


MŠMT. 


Dne 14. 12. 2016 se konala úvodní konference MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. 


Konference se zúčastnilo celkem 80 osob. Na konferenci byl představen projekt a jeho filozofie, 


účastníci byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, které ve školách v prosinci 2015 


realizovalo MŠMT ČR aj. Součástí programu konference bylo i první veřejné zasedání Řídícího 


výboru, představení jeho členů, představení koordinátorů pracovních skupin, schválení Jednacího 


řádu a Statutu. Řídící výbor byl sestaven v souladu s principy stanovenými příslušnými dokumenty 


a závaznými postupy projektu.   


V období od listopadu 2016 do března 2017 proběhla 3 zasedání Pracovní skupiny pro ZŠ,  


4 zasedání Pracovní skupiny pro MŠ, 6 zasedání Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání  


a 3 zasedání Pracovní skupiny pro investice. Dále dvě organizační schůzky koordinátorů 


jednotlivých pracovních skupin. Bylo vedeno 7 řízených rozhovorů, z toho dva s představiteli 


MČ Praha 3. V pracovních skupinách v tomto období pracovalo průběžně 15 osob, které 


zajišťovaly monitoring související se zjišťováním stávajícího stavu v oblasti vzdělávání  


v Praze 3. Byla zpracována (dodavatelská firma) demografická studie a studie bezbariérovosti. 


Na základě zjištěného stavu odborný tým projektu projednal a navrhl priority a cíle v oblasti 


vzdělávání, vybavení škol a investiční priority. 


Realizační tým průběžně koordinoval a odborně řídil veškeré aktivity projektu a vytvářel tvůrčí 


prostředí pro práci všech zapojených subjektů a lidí. 


Lze kontatovat, že v průběhu prvních měsíců realizace projektu byl vytvořen funkční základ pro 


vznik aktivní platformy partnerství, dále byl vytvořen Strategický rámec projektu do roku 2023, který 


je zveřejněn na www.praha3.cz a na www.skolypraha3.cz . 


Informace o realizaci projektu jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu MČ Praha 3  


a na www.skolypraha3.cz. 


 


 


 


 



http://www.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/
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3. Priority a cíle 


 


3.1 Přehled priorit a cílů 


 


Přehled priorit a cílů 


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách  
  


Cíl 1.1 
 
Inkluzivní vzdělávání v základních školách  
 


Cíl 1.2 
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 2 
 
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 2.1 


 
Čtenářská gramotnost v základních školách 
 


Cíl 2.2 


 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 3 


 
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  
a mateřských školách 
 


Cíl 3.1 


 
Matematická gramotnost v základních školách 
 


Cíl 3.2 


 
Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 4 
 
Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 


Cíl 4.1 


 
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 
 


Cíl 4.2 


 
Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
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Priorita 5 
 
Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 


Cíl 5.1 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v základních školách 
 


Cíl 5.2 


 
Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 


Priorita 6 
 
Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 


Cíl 6.1 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 
 


Cíl 6.2 


 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 7 
 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 


Cíl 7.1 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v základních školách 
 


Cíl 7.2 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách 
 


Priorita 8 
 
Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
 


Cíl 8.1 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 


Cíl 8.2 


 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 
 


 


 


3.2. Popis priorit a cílů 


3.2.1 Priorita 1 – Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách


  


Priorita 1 
 


Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 
cíle 


1.1 Inkluzivní vzdělávání v základních školách  


 


Popis cíle: 
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 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.); 


 Rekonstrukce a modernizace prostor škol (učebny, zahrady, půdní vestavby, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti formálního i zájmového vzdělávání na podporu aktivizujících 


forem učení a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  


i neformálního a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky 


školních poradenských pracovišť; 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující 


podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  


na jejich vzájemnou kooperaci; 


 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků včetně 


asistentů pedagoga, a to formou moderních metod práce tak, aby byla výuka 


narušována co nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání 


(mentoring, koučing, e-learning); 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů jako jedné z forem 


předcházení šikaně s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, 


HMP, ale i formou benefitů zřizovatele; 


 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem; 


 Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti inkluzivního vzdělávání  


a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace 


školského zákona; 


 Podpora zapojování dětí/žáků s podpůrnými opatřeními i do neformálního 


vzdělávání. 


Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) 
dle postupů 
MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 


- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga  


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení  


- počet žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v ZŠ 


- počet ředitelů, kteří budou vzděláváni v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro žáky vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 
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- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


- příklady dobré praxe zapojení dětí/žáků do neformálního vzdělávání 


 


Priorita 1 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách
  


Cíl a popis 


cíle 


1.2 Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 


Popis cíle: 


 


 Upřesnění stávající technické studie průzkumu možností bezbariérových škol 


včetně možných technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


 Analýza SWOT spojená s pasportizací škol ke kapacitám škol zaměřená na 


reálné kapacity, které zohlední nejen počet žáků, ale i organizačně technické 


podmínky školy (tj. pronájmy, jejich dlouhodobost, výhledy, dělení, inkluzivní 


opatření apod.);  


 Rekonstrukce a modernizace ostatních prostor školy (učebny, zahrady, 


terasy, digitalizace infrastruktur aj.) s důrazem na navýšení a modernizaci 


kapacit v oblasti předškolního vzdělávání na podporu aktivizujících forem 


učení  a společného vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti škol; 


 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (obdobně jako  


u priority 1.1); 


 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze; 


 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro děti vyžadující 


podpůrná opatření (děti s handicapem a děti mimořádně nadané) s dosahem 


do oblasti formálního i neformálního a vzdělávání, s důrazem na jejich 


vzájemnou kooperaci a společné vzdělávání; 


 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků, a to 


formou moderních metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně 


včetně vzdělávání asistentů pedagoga; 


 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení, např. formou školních psychologů včetně zajištění 


metod sdílení příkladů dobré praxe v inkluzivním vzdělávání a podpory 


komunikačních kanálů s pracovníky školských poradenských zařízení  


s důrazem na využití možností různých výzev MŠMT, HMP, ale i formou 


benefitů zřizovatele; 


 Podpora logopedické péče v mateřských školách; 


 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol 


pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský; 


 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění 


jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského 


zákona. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ silná vazba 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → slabá vazba 


Indikátory - zpracované SWOT analýzy ke kapacitám škol 
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- znalostní databáze příkladů dobré praxe a obecná knihovna materiálů  


a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze – počet vložených případových studií 


- počet dětí, kterým bylo poskytnuto podpůrné opatření a analýza dané situace 


včetně logopedické péče 


- počet podpořených pedagogických pracovníků vč. asistentů pedagoga 


- počet nových pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 


- počet dětí s odlišným mateřským jazykem, kterým se dostalo vzdělání v MŠ 


- počet ředitelek, které budou vzdělávané v oblasti inkluzivního vzdělávání 


- počet stavebně-technických opatření v základních školách pro podporu 


bezbariérovosti 


- počet uskutečněných programů pro děti vyžadující podpůrná opatření, počet 


projektových dnů, akcí apod. v oblasti zajištění společného vzdělávání 


- počet rekonstrukcí prostor škol s vazbou na strategický rámec 


 


3.2.2 Priorita 2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.1 Čtenářská gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních školách;  


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií v rámci kariérního rámce, a to 


převážně v oblasti praktických dovedností formou moderních metod 


osobního rozvoje; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti 


- počet čtenářských koutků, laviček a počet aktivit probíhajících v tomto prostředí 


- počet žáků zapojených v mimoškolních a projektových aktivitách na podporu 


čtenářské gramotnosti žáků ZŠ  
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- počet rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, podnikavosti  


a kreativity 


- počet základních škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti  


i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání 


- počet aktivit dobré praxe podpory čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání 


Priorita 2 


 


Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe v mateřských školách; 


 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků s přímým výstupem do portfolií v rámci kariérního rámce, a to 


převážně v oblasti praktických dovedností formou moderních metod 


osobního rozvoje; 


 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství; 


 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti více 


využijí své vlastní zvídavosti; 


 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské veřejnosti; 


 Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy  


pro podporu čtenářské pregramotnosti; 


 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


Indikátory 


- nová online platforma pro sdílení příkladů dobré praxe v MŠ – počet vložených 


příkladů 


- počet pedagogických pracovníků absolvujících školení na podporu čtenářské 


gramotnosti   


- počet mimoškolních a projektových aktivit na podporu čtenářské gramotnosti dětí 


MŠ včetně čtenářských koutků  


- počet dětí zapojených do programů rozvoje čtenářské pregramotnosti, 


podnikavosti a kreativity 


- počet mateřských škol fungujících jako komunitní centrum rodičovské veřejnosti 


- počet společných aktivit dětí a rodičů v prostředí MŠ pro podporu čtenářské 


pregramotnosti dětí i v součinnosti s organizacemi neformálního vzdělávání  


- počet návštěv dětí MŠ v ZŠ 
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3.2.3 Priorita 3 – Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


Cíl a popis 


cíle 


3.1 Matematická gramotnost v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci kariérního růstu pedagogických 


pracovníků na všech stupních ZŠ; 


 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti mezipředmětových 


vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika); 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti; 


 Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení 


dobré praxe a účast v profesních soutěžích. 


 


 
Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe  


pedagogických pracovníků i zaměstnanců neziskového sektoru 


- počet prokazatelné implementace zásad matematické gramotnosti 


 jako přímé součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM  


(věda, technologie, inženýring, matematika) v rámci ŠVP včetně výběrových 


šetření 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti,  


iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle škol 


- počet pracovníků škol zapojených do tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, 


sdílení dobré praxe a účasti v profesních soutěžích 
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Priorita 3 


 


Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  


a mateřských školách 


 


Cíl a popis 


cíle 


3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách 


 


 


Popis cíle: 


 


 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci kariérního růstu pedagogických 


pracovníků MŠ; 


 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních matematických 


představ; 


 Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  


a matematické gramotnosti; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 


gramotnosti. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  


a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, což 


zahrnuje i EVVO) → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


 


 


Indikátory 


- workshopy prezentující výstupy a sdílení příkladů dobré praxe pedagogických 


pracovníků MŠ 


- počet školení profesních kompetencí pedagogických pracovníků (STEM) včetně 


digitálních dovedností 


- počet pořízených výukových digitálních aplikací pro výuku podnikavosti, iniciativy  


a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti podle mateřských škol 


- počet pracovníků mateřských škol zapojených do tvorby výukových materiálů, 


jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 


 


3.2.4 Priorita 4 – Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém 


sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto 


nástrojem mohou být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také 


vlastní šetření škol či zřizovatele; 
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 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace v kariérním řádu; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; 


 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky  


a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových 


dovedností v praxi; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech; 


 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových; 


 Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL 


(výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka). 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- vyhodnocení výběrových šetření ve vazbě na jazykovou výuku v časovém sledu  


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- sdílení dobrých zkušeností učitelů jazyků 


- realizace rozvojového programu pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 


výuky 


- počet mezinárodních výměnných pobytů pro žáky  


- počet pedagogických pracovníků v oblasti jazykového a “projektového” 


vzdělávání, kteří se do přípravných školení zapojili  


- počet předmětů částečně vyučovaných v cizím jazyce a uplatnění CLIL 


Priorita 4 


 


Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků;  


 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich 


verifikace v kariérním řádu; 


 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi či v průběhu konferencí; 


 Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 


obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


 


 


Indikátory 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje jazykových 


dovedností  


- počet účastníků konference ke sdílení dobré praxe 
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- počet nově vzdělaných pedagogických pracovníků v oblasti jazykového  


a “projektového” vzdělávání 


 


3.2.5 Priorita 5 – Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.1 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti žáků; 


 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity. 


  


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


Indikátory 


- počet uskutečněných aktivit vedoucích k pojetí ZŠ jako komunitního centra 


- počet škol, které budou vybaveny novými interaktivními materiály a výukovými 


pomůckami 


- počet učitelů podílejících se na této činnosti 


- počet projektů na podporu soutěží, přehlídek a praktické výuky 


- počet projektů na podporu spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce 


podnikavosti, iniciativy a creativity 


- počet žáků v projektech polytechnické výuky  


 


Priorita 5 


 


Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 


 


Cíl a popis 


cíle 


5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání; 


 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast; 


 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; 
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 Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity. 


 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → střední vazba 


 


 


 


 


Indikátory 


- počet projektů na podporu spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy 


a kreativity 


- počet aktivit škola –zájmové a neformální vzdělávání –  rodič – dítě pro oblast 


podnikání a kreativity 


 


 


3.2.6 Priorita 6 – Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání; 


 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké návaznosti 


na kariérní řád pro oblast CLIL a polytechnické vzdělávání; 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  


a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto 


oblast; 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Investice do rozvoje kapacit základních škol → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet modernizovaných pomůcek a prostor (dílen) potřebných pro polytechnické 


vzdělávání 


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v návaznosti na kariérní řád 


pro oblast CLIL a polytechnické vzdělávání 


- počet projektů na dovybavení učeben, výstavba polytechnických center apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


včetně mezinárodních projektů 
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Priorita 6 


 


Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 


 


Cíl a popis 


cíle 


6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma výuky, 


pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických 


center, dovybavení tříd MŠ; 


 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících; 


 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast; 


 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních projektů. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet projektů na dovybavení tříd MŠ, výstavba polytechnických koutků apod.   


- počet exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání pedagogů 


- počet podpořených pedagogických pracovníků MŠ v návaznosti na kariérní řád  


pro oblast CLIL a polytechnické vzdělávání 


 


3.2.7 Priorita 7 – Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 


 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v základních školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání; 


 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu školy, 


nikoli však jako předmětu; 


 Podpora školy jako komunitního centra; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím 


profesionálů či profesionálních nástrojů; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním jevům 


včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví; 


 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu 


MČ Praha 3; 
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 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Kariérové poradenství v základních školách → slabá vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy 


- počet projektů na podporu komunitních aktivit školy 


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet a přehled aktivit k nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení 


patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví 


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- vznik nového žákovského parlamentu  MČ Praha 3 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 


Priorita 7 


 


Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


 


Cíl a popis 


cíle 


 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


v mateřských školách 


 


Popis cíle: 


 


 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování komunikační 


role všech aktérů vzdělávání; 


 Specifikace a následná realizace motivačních programů a benefitů v rámci 


působnosti zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických 


pracovníků a jejich dalšího profesního rozvoje; 


 Podpora školy jako komunitního centra rodičovské i další veřejnosti; 


 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání; 


 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; 


 Vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník; 


 Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky. 


V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot prostřednictvím 


uměleckého vzdělávání. 
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Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků → střední vazba 


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků → slabá vazba 


 


Indikátory 


- počet podpořených aktérů ve vzdělávání   


- přehled aktivit neformálního vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe 


prostřednictvím webového portálu 


- počet škol implementujících etický kodex a jeho zásady do étosu školy,   


- počet incidentů řešených v rámci výchovného poradenství na školách 


- počet intervencí mediátora pro zlepšení komunikace  


zákonní zástupci – pedagogický pracovník 


 


3.2.8 Priorita 8 – Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury, přes 


hardware škol, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před 


negativními jevy ve virtuálním prostoru; 


 Zajištění odpovídajícího softwaru a nákup vlastních digitálních technologií  


pro digitalizaci škol; 


 Digitalizace škol, školící tým, vytvoření soustavné, cílevědomé IT podpory  


v mnoha směrech a vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových  


a softwarových aplikací na základních školách; 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; 


 Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu 


odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií; 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků základních škol  


ve vazbě na kariérní řád s vlastní tvorbou výstupů a vytvořením profesního 


portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; 


 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod –  


e-learningu a mentoringu; 


 Zavedení manažerských systémů řízení základních škol včetně sdílení 


příkladů dobré praxe; 


 Vytvoření uceleného systému předcházení negativních jevů online včetně 


filtrování a ochrana proti nežádoucímu softwaru a výchova k ochraně 


duševního vlastnictví. 


Vazba na 


povinná a 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 
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doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelů škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky a strategie 


digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod e-learningu a mentoringu, počet učitelů zapojených  


do profesních komunit 


- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  


- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 


- počet odborných učeben vybavených kvalitními digitálními technologiemi   


- počet podpořených pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti profesní přípravy 


Priorita 8 


 


Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


 


Cíl a popis 


cíle 


8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 


 


Popis cíle: 


 


 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje;  


 Nákup vlastních digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily); 


 Komplexní profesní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol  


ve vazbě na kariérní řád s vlastní tvorbou výstupů a vytvořením profesního 


portfolia; 


 Sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně 


podpory takových aktivit prostřednictvím zřizovatele; 


 Vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a softwarových aplikací  


v mateřských školách. 


Vazba na 


povinná a 


doporučená 


opatření 


(témata) 


dle postupů 


MAP 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita → střední vazba 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


→ střední vazba 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků → silná vazba 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 


motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky STEM, 


což zahrnuje i EVVO) → slabá vazba 


Indikátory 


- počet podpořených ředitelek mateřských škol ve vzdělávání v oblasti ekonomiky 


a strategie digitálního rozvoje  


- počet pedagogických pracovníků proškolených podle Kompetenčního modelu 


učitele včetně metod elearningu a mentoringu 


- míra zlepšení využívání digitálních technologií prostřednictvím indikátoru  


KMU včetně vyhodnocení cloudové výuky a práce s MS Office jako základu  


pro digitální sdílení 


- vytvoření uceleného projektu podpory toku dat vysokorychlostními sítěmi s plnou 


podporou virtuální bezpečnosti  
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- vytvoření akčního plánu ochrany měkkých cílů ve školách a sledování frekvence 


incidentů pro oblast virtuálního bezpečí 
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 3.3 Vazba cílů MAP na opatření 


 


Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, 
XXX – silná). Šedé pole – přímá vazba cíle na opatření. 
 


NÁZVY OPATŘENÍ MAP 


SPECIFICKÉ CÍLE 


1.1. 1.2. 2.1. 2.2 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 
 


8.1. 
 


8.2 


P
o


v
in


n
á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Předškolní vzdělávání a péče:  


dostupnost – inkluze – kvalita 
  xx   xxx  xxx  xx  xx  xx  xx  xx 


Čtenářská a matematická gramotnost  


v základním vzdělávání 
   xxx  xxx          


  
  


 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 


ohrožených školním neúspěchem 
 xxx xxx           xx  xx xx 


D
o


p
o


ru
č
e
n


á
  


o
p


a
tř


e
n


í 


Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    x x xx xx x x xxx xxx x x xx xx 
  
  


 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 


vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností 


v oblasti vědy, technologií, inženýringu  


a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


    xx xx     xxx xxx   x x 


Kariérové poradenství v základních školách          xx    x    
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P
rů


ře
z
o


v
á
 a


 v
o


li
te


ln
á
 o


p
a


tř
e
n


í 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků                
 xxx  xxx 


Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 


používání cizího jazyka 
       xxx xxx       


  
  


 


Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  
a žáků 


 x x       xx xx   xxx xxx   


Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     x x   x x xx xx   x x  
  
  


 


Investice do rozvoje kapacit základních škol             xxx        
  
  


  
  
  


Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, 
IROP a OP PPR 
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4. Investiční priority   
 


Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 


zpracovaný pro území MAP MČ Praha 3 


 


 
 
Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu 


 
 


Název 
projektu 


 
 
Očekávané 


celkové 
náklady  


na projekt 
v Kč 


O
č


e
k


á
v


a
n


ý
 t


e
rm


ín
 


re
a


li
z
a


c
e


 p
ro


je
k
tu


  
(o


d
 –


 d
o


) 


 
 
Soulad 
s cílem 


MAP 


Typ projektu: 


s vazbou na klíčové 
kompetence OP PPR 


B
e
z
b


a
ri


é
ro


v
o


s
t 


š
k
o


ly
, 


š
k
o


ls
k
é
h


o
 


z
a
ří


z
e
n


í 


R
o


z
š
iř


o
v
á
n


í 
k
a
p


a
c
it


 


k
m


e
n


o
v
ý


c
h


 u
č
e
b


e
n


 


m
a
te


řs
k
ý
c
h


 n
e
b


o
 


z
á
k
la


d
n


íc
h


 š
k
o


l 


K
o


m
p


le
m


e
n


tá
rn


í 


p
ro


je
k
t 


s
 S


C
 


4
.2


/p
ří


p
a
d


n
ě
 j
in


é
 


C
iz


í 
ja


z
y
k


 


P
ří


ro
d


n
í 
v
ě
d


y
 


T
e
c
h


n
ic


k
é
 a


 


ře
m


e
s
ln


é
 o


b
o


ry
 


P
rá


c
e
 s


 d
ig


it
á
l.
 


te
c
h


n
o


lo
g


ie
m


i 


P
o


ly
te


c
h


n
ic


k
á


 


v
ý
c
h


o
v


a
 


Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO: 600036146 
IZO:102073309 
 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


850 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


x x  x   x SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  


700 000 
 
 
 


 1.1      x  SC 4.1 
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RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


- částečná 
bezbariérovost  


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –   
komplexní 
bezbariérovost 


2 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1      x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy; 
rekonstrukce 
střechy včetně 
zateplení 


10 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1       x SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 
 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách 
školy 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


x x  x x   SC 4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(fyzika,  
polytechnická 
výchova) 
 
 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x  x SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
počítačových 
učeben 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Bezbariérové 
řešení ZŠ  
a MŠ 
Chelčického  
– výstavba 
výtahu 


5 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  SC 4.1 







 


27 
                                         


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Modernizace 
vybavení MŠ  
v ul. Roháčova 


1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.2 x x   x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 
 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s herními  
a edukativními 
prvky MŠ v ul. 
Roháčova 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    SC 4.1 
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probíhající ve 
škole 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy, 
komplexní 
bezbariérovost 
– výstavba 
výtahu  
a plošiny 


6 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Revitalizace 
školní zahrady 
s realizací 
herních  
a relaxačních 
prvků 


3 755 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 


1 011 500  
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    SC 4.1 
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procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách 
školy 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 
 
 


Oživlá zahrada 3 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvesejících 
se zajištěním 
podmínek pro 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   SC 4.1 
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vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
učebny chemie 


250 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1  x  x    SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 
 
 


Nadstavba 
2.NP nad 
jídelnou  
– navýšení 
kapacit 


30 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1 x x  x x x x SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové 
učebny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x   x   x SC 4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ:63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 450 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


Rekonstrukce 
a modernizace 
učebny pro 
praktické 
činnosti 
(kuchyňka) 


600 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


  x  x x x SC 4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny 
hudební 
výchovy 


250 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


x   x   x SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny pro 
výuku STEM 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


   x x  x SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  SC 4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben (fyzika, 
chemie, 
biologie) 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost 


700 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 


Rekonstrukce 
půdních 
prostor školy 
včetně 


10 000 000 
 
 
 
 


 
1.1 


 
x x  x x x x SC 4.1 
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IZO:045245088 renovace 
střechy 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Vybudování 
multifunkční 
auly školy 
budova nám. 
J. z Lobkovic 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


x x x x x x x SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
jazykové 
učebny 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 


x   x    SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvesejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   SC 4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(chemie, 
přírodověda) 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 
 x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
učebny 
výtvarné 
výchovy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce 
a modernizace 
prostor ŠD  
s důrazem  
na rozšíření 
stávajících 
kapacit 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


 x x x x 
 
 


x 
 


 
? 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –
komplexní 
bezbariérovost 


5 000 000 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


     
 
x 


 
 


 
SC 4.1 
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RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


– vybudování 
výtahu 
(budova v ul. 
Perunova) 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kých koutků  
ve třídách MŠ 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
6.2 


 x  x x 
 
x 


 
 


 
SC 4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnic-
kého centra  
ve dvorním 
traktu školy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x 
x 
 


 
 


 
SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 


Modernizace 
učebních 
pomůcek  
pro zájmové 
vzdělávání  
v rámci ŠD 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
6.1 


 
 


x x x  x 
 
 


 
 


 
SC 4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 
 


Rekonstrukce 
střesní terasy  
– rozšíření 
kapacit ŠD 


7 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x x SC 4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 3, 
nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících 
se zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 
 


Rekonstrukce 
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben 
(polytechnická 
výchova, 
fyzika) 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x x  x   SC 4.1 
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Název:  
Základní škola Pražačka, 
Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


Rekonstrukce 
školní 
knihovny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x      x SC 4.1 


Název:  
Městská část Praha 3 
IČ:  
00063517 
RED IZO: 
nerelevantní 
IZO: 
Nerelevantní 
 
 
 
 


Rekonstruklce  
a modernizace 
společné 
digitální 
infrastruktury 
škol 
zřizovaných 
MČ Praha 3 


55 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 4,6/1680 
IČ: 65992971 
RED IZO:600036049 
IZO:107500531 
 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s edukativními 
prvky 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s edukativními 


500 000 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 
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IČ:70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


prvky  
a obnovou 
herních prvků 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 
 
 
 
 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 
 
 
 
 
 
 
 
 


150 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
8.2 


 


x x  x x 
 
 


 
 


 
SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 


Vybavení školy 
pomůckami 
podporujícími 
řemesla  
a další činnosti 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


1.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 x x x x   SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
nám.Jiřího  
z Lobkovic 23/119 
IČ: 65993110 
RED IZO:600036006 
IZO:107500426 
 


Vybavení školy 
a zahrady  
v souvislosti  
s navýšením 
kapacit 


15 000 000   
1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 


x x x  x x x SC 4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Balkáně 74/2590 
IČ: 63831295 
RED IZO:600035964 
IZO:107500493 
 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s edukativními 
prvky 


500 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 
 


Celková 
rekonstrukce 
objektu školy, 
navýšení 
kapacit 


50 000 000  


 
1.2 


     x x SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
rekonstrukce 
objektu školy  
v ul. Buková, 
navýšení 
kapacit 


35 000 000  


 
1.2 


     x x SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola Milíčův 
dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 
IČ:63831261 
RED IZO:600036103 
IZO:048134791 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 


160 000  


 
1.2 
8.2 


 x  x x   SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  


Vybudování  
a modernizace 
sociálních 


2 000 000  
 


1.2 
     x  SC 4.1 
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Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


zařízení  
v návaznosti 
na registrova-
né kapacity 
školy 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 
17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Renovace 
terasy školy 
 – rozšíření 
herních 
kapacit 


500 000  


1.2 
6.2 


 
 x   x 


 
 


x 
 


SC 4.1 
 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Multifunkční 
přírodní 
zahrada  
s edukativními 
prvky 


2 000 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x x  SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 
 


Vybudování 
sociálních 
zařízení  
v návaznosti 
na registrova-
né kapacity 
školy 


2 000 000  


 
1.2 


     x  SC 4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 
6/2697 


Úprava 
zahrady školy, 
doplnění  
o herní  


250 000 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
SC 4.1 
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IČ: 70108544 
RED IZO:600036081 
IZO:107500621 


a edukativní 
přírodní prvky, 
mlhoviště, 
pítko apod. 


Název:  
Mateřská škola, Praha 3, 
Vozová 5/953 
IČ: 65993152 
RED IZO:600036057 
IZO:107500566 
 
 


Úprava 
zahrady školy, 
doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
terénní úpravy 
apod. 


500 000  


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
SC 4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3, 
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Vybudování 
polytechnic-
kého koutku 
(altán) na 
zahradě školy 


500 000  


 
1.2 
6.2 


    x 
 
x 


 
x 


 
SC 4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– 
bezbariérovost 


2 000 000  


1.2      x  SC 4.1 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 


Modernizace 
stávajícího 
souboru 


260 000  


1.1  x   x x   
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IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


mobilních 
zařízení 


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
místnosti  
pro zrakovou 
edukaci 


100 000  


1.1 
2.1 


 x   x x   


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
muzikotera-
peutického 
ateliéru 


200 000  


1.1    x  x   


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
prostoru terasy  
s využitím  
pro rozvoj 
kompetencí 
žáků 


500 000  


1.1 
2.1 
3.1 
7.1 


 x   x x   


Název:  
Základní škola Zahrádka, 
Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 


Rozšíření 
mobiliáře  
o další 
kompenzační 
pomůcky  
pro žáky 


250 000  


1.1      x   
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IZO:110035577 


Název:  
Dům dětí  
a mládeže Praha 3 - Ulita 
IČ: 45241848 
RED IZO:600027422 
IZO:045241848 


Přestavba 
objektu bývalé 
garáže na 
komunitní 
klubovnu 


3 400 000  5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 
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Úvod  
 
Roční akční plán pro území městské části Praha 3 na období 2017 s přesahem do roku 2018  
(dále jen „Roční plán Praha 3 2017“) je součástí dokumentu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 (dále jen MAP). V dokumentu se uvažuje 
s přesahy do roku 2018, protože některé aktivity nemají omezený rámec. Tyto aktivity budou 
na konci roku 2017 evaluovány a upraveny tak, aby byly jejich cíle v roce 2018 naplněny. 
 
Roční akční plán vychází ze Strategického rámce MAP pro území MČ Praha 3 do roku 2023 
(dále jen Strategický rámec), schváleného 29. 3. 2017 Řídícím výborem. Roční akční plán 
popisuje jednotlivé aktivity a kroky vedoucí k naplnění opatření, která vychází z obecných 
cílů Strategického rámce. 
 
Nejprve byl vytvořen dokument Návrh opatření pro Roční akční plán. Z obecných cílů 
uvedených ve Strategickém rámci byly vybrány ty, které je reálné v plánovaném období 
naplnit. Ke každému vybranému obecnému cíli bylo vytvořeno opatření a byl popsán důvod, 
proč bylo dané opatření zvoleno. 
 
Při výběru jednotlivých opatření byly vždy respektovány výsledky dotazníkového šetření 
provedeného MŠMT ČR, projektové záměry jednotlivých školských zařízení a také 
proběhnuvší diskuze pracovní skupiny spolu s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci 
MAP. Celkem bylo navrženo 8 opatření – vždy pro základní a mateřské školy.  V každém 
z těchto opatření byly stanoveny dílčí kroky – aktivity, které mohou přispět k naplnění 
opatření v daném časovém horizontu.  
 
Popis opatření a metodika získání podkladů pro roční akční plán 
 
Tento roční plán byl projednán v rámci pracovních skupin a formou dotazníků specifikovány 
potřeby jednotlivých partnerů v rámci MAP. Vždy jsou stanoveny indikátory, časový 
harmonogram  a způsob ověření naplňování daného opatření.  Řídící výbor MAP projedná 
tento dokument po zapravení připomínek v září 2017. 
 
Proběhla jednání všech pracovních skupin (duben až červenec 2017), kde byly definovány 
dílčí cíle jednotlivých opatření a jejich popis.  Členové pracovních skupin navrhli konkrétní 
aktivity a kroky, které povedou k naplnění cílů opatření a zároveň tyto návrhy byly ověřeny 
prostřednictvím individuálních dotazníků jednotlivým subjektům.  
 
Jednotlivé dílčí aktivity byly nadále prostřednictvím dotazníku diskutovány s partnery a byly 
definovány oblasti – aktivity, které považují všichni partneři jako prioritní. Stejně tak byly 
zvoleny postupy, financování i způsoby hodnocení. 
 
V průběhu měsíce července projevily zájem o zapojení do projektu další dva subjekty. 
Protože ale k datu sestavení ročního plánu, nejsou k dispozici požadavky těchto budoucích 
partnerů, předpokládáme aktualizaci v následujícím období. 
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Seznam všech zapojených subjektů 


 
V seznamu jsou uvedeny přesné názvy subjektů zapojených v MAP k datu jeho sestavení  
a dále pak zkrácené názvy, které jsou dále v textu využívány pro přehlednost dokumentu. 
 
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLY 


Pořadové 
číslo 


Celý název školy Zkrácený název  


1. Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 ZŠ Cimburkova 


2. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 
odloučená pracoviště: 
Žerotínova 36/1100 – I. stupeň ZŠ 
Roháčova 38a/535 – MŠ 


 
 
ZŠ a MŠ Chelčického 


3. ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400  ZŠ Jeseniova 


4. ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 ZŠ Chmelnice 


5. ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200  ZŠ Lupáčova 


6. ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 ZŠ Pražačka 


7. Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  
nám. J. z Lobkovic 22/121 
odloučené pracoviště:  
Perunova 6/975 – I. stupeň ZŠ 


 
ZŠ a MŠ nám. 
J. z Lobkovic 


8. ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 ZŠ nám. J. z Poděbrad 


9. Základní škola a mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 


ZŠ a MŠ J. Seiferta 


10. Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966  


ZŠ a MŠ Jarov 


 
 


MATEŘSKÉ ŠKOLY 


Pořadové 
číslo 


Celý název školy Zkrácený název 


1. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 MŠ Jeseniova 4 


2. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 MŠ Jeseniova 98 


3. Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 MŠ Jeseniova 204 


4. Waldorfská mateřská škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 


MŠ Waldorfská 


5. Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271  MŠ Libická 


6. Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 MŠ Na Balkáně 


7. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 MŠ Na Vrcholu 


8. Mateřská škola, Praha 3,  
nám. J. z Lobkovic 23/119 


MŠ nám. J. z Lobkovic 


9. Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 


MŠ Milíčův dům 


10. Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 MŠ Sudoměřská 


11. Mateřská škola, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 6/2697 


MŠ U Zásobní zahrady 


12. Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 MŠ Vozová 


13. Mateřská škola Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 


MŠ Pražačka 
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14. Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
odloučené pracoviště: Žerotínova 36/1100  


ZŠ a MŠ Chelčického 


15. Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
odloučené pracoviště: Roháčova 38a/535 


ZŠ a MŠ Chelčického 


16. Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  
odloučené pracoviště: Perunova 6/975 


ZŠ a MŠ nám. J. z 
Lobkovic 


17. Základní škola a mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 
odloučené pracoviště: Přibyslavská 1/800 


ZŠ a MŠ J. Seiferta 


18. Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966 


ZŠ a MŠ Jarov 


 
 


SEZNAM NNO A ORGANIZACÍ JINÝCH ZŘIZOVATELŮ 


Pořadové 
číslo 


Název 


1. Buči z.s., Koněvova 2430/162, Praha 3 


2. "INFO-DRÁČEK, z.s.", Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4 


3. REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 1698/15, Praha 3 


4. JULIUS, z.s., Bořivojova 1081/40, Praha 3 


5. NOVÁ TROJKA, z.s., Jeseniova 519/19, Praha 3 


6. 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Vlkova 34, Praha 3 


7. Husitské centrum, o.p.s., V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6 


8. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N., V domově 1875/22, Praha 3 


9. "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (dále jen RKC Paleček) 
Uralská 634/10, Bubeneč, 160 00 Praha 


10. Mateřská škola Paleček o.p.s. (dále jen RKC Paleček) 
U zásobní zahrady 2697/6, Praha 3 


11. spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové, Cimburkova 252/19, Praha 3 


12. R - Mosty, z.s, Blahoslavova 230/4, Praha 3 


13. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Pernerova 10/32, Karlín, Praha 8  


14. Alfa Human Service, z.s., Na vrcholu 2595/25, Praha 3 


15. Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s.  
Biskupcova 1733/31, Praha 3 


16. Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 


17. My.Aktivity, o. p. s., Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 


18. Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich 
Lucemburská 42, 130 00 Praha 3 


19. BcA. Ján Nemec, baletní škola, Táboritská 1000/23, Praha 3 


20. Club Sport Vítkov, z.s., Ke hřišti 27, 250 63 Veleň 


21. Beztíže, z. ú., Doudova 319/29, Podolí, Praha 4 


22. Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 2445/8 


23. Základní umělecká škola, Štítného 5/520, 130 00 Praha 3 


24. Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, základní umělecká škola 
(GMHS), Komenského náměstí 400/9, Praha 3 
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Obecné cíle 
 
Obecné cíle byly definovány na základě analýzy potřeb aktérů MAP na území MČ Praha 3 
(analytická část MAP), jasně byly zformulovány v dohodě o prioritách a následně schváleny 
Řídícím výborem v dokumentu Strategický rámec MAP (dále také SR). Ve SR jsou obecné 
cíle MAP formulovány jako priority a cíle MAP. V bližším popisu jednotlivých cílů jsou pak 
identifikovány a navrženy možné jednotlivé dílčí kroky a aktivity vedoucí k dosažení těchto 
cílů. 
 
 


Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP 


Priorita 1 


 
Podpora inkluzivního vzdělávání  
v základních a mateřských školách  
  


Cíl 1.1 
 
Inkluzivní vzdělávání na základních školách  
 


Cíl 1.2 
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 2 


 
Rozvoj čtenářské gramotnosti  
v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 2.1 
 
Čtenářská gramotnost na základních školách 
 


Cíl 2.2 
 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 3 


 
Rozvoj matematické gramotnosti  
v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 3.1 
 
Matematická gramotnost na základních školách 
 


Cíl 3.2 
 
Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 


Priorita 4 


 
Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti  
v základních školách a mateřských školách 
 


Cíl 4.1 
 
Rozvoj jazykové gramotnosti na základních školách 


Cíl 4.2 
 
Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
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Priorita 5 
 
Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 


Cíl 5.1 
 
Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti na základních školách 
 


Cíl 5.2 
 
Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 


Priorita 6 
 
Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 


Cíl 6.1 
 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách 
 


Cíl 6.2 
 
Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Priorita 7 
 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 


Cíl 7.1 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
na základních školách 
 


Cíl 7.2 


 
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách 
 


Priorita 8 
 
Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
 


Cíl 8.1 
 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 


Cíl 8.2 
 
Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj 
 


 
 
Z prioritních oblastí uvedených ve Strategickém rámci byly do dokumentu Roční akční plán 
Praha 3 2017 vybrány ty cíle, které je reálné v plánovaném období naplnit. Byla vytvořena 
implementační opatření a ke každému opatření byly zvoleny dílčí cíle v rámci opatření, 
kterých bude dosaženo prostřednictvím plánovaných aktivit. 
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Opatření, jejich dílčí cíle a plánované aktivity 
 
V následujících kapitolách jsou podrobně představena jednotlivá opatření a aktivity, kterými 
bude naplňován Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání včetně 
rozpracování indikátorů úspěšnosti řešení. Plán shrnuje veškerá opatření s tím, že jsou 
barevně vyznačena opatření a aktivity podle jednotlivých let. 
Veškeré aktivity byly vždy diskutovány se všemi partnery. 


Opatření 1 Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských 
školách 
 
Podpora inkluzivního vzdělávání je prioritou vyplývající z mezinárodních závazků ČR, 
následně pak přímo z dokumentů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020 a sama o sobě 
představuje povinné opatření MAP, bez kterého je tento projekt nerealizovatelný.  
 
Účastnící MAP se na základě dotazníkového šetření potřeb zapojených aktérů vzdělávání 
provedeného v rámci projektu a pracovních jednání v období duben až červen 2017 shodli 
na implementaci tohoto opatření prostřednictvím následujících aktivit, vedoucích k dosažení 
klíčových cílů podpory inkluzivního vzdělávání v základních školách a podpory inkluzivního 
vzdělávání v mateřských školách (a v organizacích neformálního vzdělávání).  


Cíl 1.1 Podpora inkluzivního vzdělávání v základních školách  
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v základních 
školách indikovalo 60 % ZŠ potřebu navýšení personálních kapacit pedagogických 
pracovníků školských poradenských zařízení, 50 % indikovalo potřebu rekonstrukce  
a modernizace prostor škol a 50 % indikovalo potřebu podpory vzdělávání v českém jazyce  
u žáků s odlišným mateřským jazykem.  
 
Inkluzivní vzdělávání v základních školách bude proto podpořeno následujícími aktivitami: 
 
 
Aktivita 1.1.1 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 
poradenských zařízení 
 
K podpoře inkluzivního vzdělávání v základních školách dojde navýšením personálních 
kapacit pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení o školního psychologa, 
školního speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, či sociálního pedagoga. Plánované 
aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 
2016 – 2020 číslo II. 8 Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů. 
Všechny aktivity zcela jistě přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní 
vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 
 


Číslo a název aktivity 1.1.1 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků 
školských poradenských zařízení 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků 
školských poradenských zařízení o školního psychologa, 
školního speciálního pedagoga, asistenta pedagoga či 
sociálního pedagoga 
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Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 
základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016- 2020 číslo II. 
8 Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů 


Zdroj financování Šablony, dotační tituly, rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 1 000 000 Kč pro rok 2017 


Indikátor Počet podaných žádostí o podporu, počet  přijatých pracovníků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Lupáčova, ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ 
Chelčického, ZŠ Cimburkova, ZŠ a MŠ nám. J.  z Lobkovic 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 
 
Aktivita 1.1.2 Rekonstrukce a modernizace prostor škol 
 
Inkluzivní i polytechnické vzdělávání bude podpořeno rekonstrukcí a modernizací stávajících 
prostor odborných učeben, vybudováním počítačové učebny, či multifunkční auly sloužící 
společnému vzdělávání. Plánované aktivity jsou ve shodě s opatřením v oblasti základního 
vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 číslo II. 5 Podpora polytechnické výchovy, 
matematické a přírodovědné gramotnosti na základních školách a číslo II. 7 Zlepšování 
vybavenosti škol. Všechny plánované aktivity přispějí k naplnění povinného opatření MAP  
č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  
a doporučeného opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
(včetně STEM a EVVO). Přispějí také k naplnění průřezového opatření MAP Investice do 
rozvoje kapacit základních škol. 
 
 


Číslo a název aktivity 1.1.2 Rekonstrukce a modernizace prostor škol 
 


Typ aktivity Infrastruktura 


Charakteristika aktivity Podpora inkluzivního i polytechnického vzdělávání rekonstrukcí 
a modernizací stávajících prostor odborných učeben, 
vybudováním počítačové učebny, či multifunkční auly sloužící 
společnému vzdělávání. TATO AKTIVITA ZAHRNUJE 
VEŠKERÉ REKONSTRUKCE MAJÍCÍ PŘESAH DO 
OSTATNÍCH OPATŘENÍ ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU. 
Přílohu tohoto plánu tvoří přehled investičních akcí. 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem a doporučené opatření 
MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 
vzdělávání (včetně STEM a EVVO). Průřezové opatření MAP 
Investice do rozvoje kapacit základních škol. 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Plánované aktivity jsou ve shodě s opatřením v oblasti 
základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016- 2020 číslo II. 
5 Podpora polytechnické výchovy, matematické a přírodovědné 
gramotnosti na základních školách a číslo II. 7 Zlepšování 
vybavenosti škol 


Zdroj financování Dotační tituly, příprava projektů – rozpočet MAP, prostředky 
zřizovatele 


Předpokládané náklady 500 000 Kč pro přípravu projektů - žádostí o podporu 


Indikátor Počet podaných žádostí o podporu 
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ  
a MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Realizační tým MAP a ředitelství škol 


Termín Červenec až září 2017 – příprava projektů, dále podle 
harmonogramu výzev 


 
 
Aktivita 1.1.3 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským 
jazykem (OMJ) 
 
Vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem bude podpořeno formou 
kroužků, kurzů a vytvořením funkčního systému podpory těchto žáků vytvořeného v rámci 
dílčích projektů. Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem 
je plně ve shodě s opatřením v oblasti základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-
2020 číslo II. 3 Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Všechny 
plánované aktivity zcela jistě přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní 
vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 
 


Číslo a název aktivity 1.1.3 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným 
mateřským jazykem 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Vzdělávání v českém jazyce u žáků s OMJ formou kroužků, 
kurzů a vytvořením funkčního systému podpory těchto žáků 
v rámci dílčích projektů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016 – 2020 číslo II. 3 Podpora integrace žáků s odlišným 
mateřským jazykem 


Zdroj financování Šablony, projekty MHMP 


Předpokládané náklady 500 000 Kč 


Indikátor Počet žáků, kteří prošli danými kurzy 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ Chelčického, ZŠ Cimburkova, 
ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení školy 


Termín Průběžně 


 
 
Aktivita 1.1.4 Realizace studie bezbariérovosti škol  včetně možných technických 
opatření v přímé vazbě na ČSN 734400;  Pasportizace škol se zohledněním stávajících 
kapacit a inkluzivních opatření  
 
V rámci této aktivity budou zpracovány základní dokumenty pro realizaci opatření zajištění 
systému podpory inkluzivního vzdělávání včetně plánů rizik podle ČSN 734400. Souběžně 
budou vypracovány nové pasporty škol se zohledněním stávajících kapacit ve vazbě na 
změnu financování regionálního školství. 
 


Číslo a název aktivity 1.1.4 Realizace studie bezbariérovosti škol  včetně možných 
technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400;  
Pasportizace škol se zohledněním stávajících kapacit  
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a inkluzivních opatření 


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Příprava základních dokumentů určujících strategii rozvoje 
vzdělávání a intervence zřizovatele do této oblasti  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Aktivita je v souladu s opatřením v oblasti základního vzdělávání 
DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 Podpora zavádění konkrétních 
opatření v souvislosti s legislativními změnami ve školské 
legislativě do praxe 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 80 000 Kč 


Indikátor Studie bezbariérovosti, plány rizik, pasporty základních škol 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MŠ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel, OTSMI 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Listopad 2017 


 
  


Aktivita 1.1.5 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 
sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  i neformálního  
a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky školních poradenských 
pracovišť; Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 
inkluze 
 
Ve sdíleném úložišti i prostřednictvím veřejné knihovny budou zpřístupněny elektronické 
materiály k problematice společného vzdělávání včetně příkladů dobré praxe ze všech 
relevantních organizací podílejících se na společném vzdělávání (formální i neformální 
vzdělávání). 
 


Číslo a název aktivity 1.1.5  Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe –  
k inkluzi formou sdíleného prostoru a povinného vkladu všech 
subjektů (formálního  i neformálního a zájmového vzdělávání); 
zejména pak pro pracovníky školních poradenských pracovišť;  
Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících  
s oblastí inkluze  


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Elektronická databáze dokumentů a příkladů dobré praxe včetně 
začleňování žáků z málo podnětného prostředí 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Aktivita je v souladu s opatřením v oblasti základního vzdělávání 
DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 Podpora zavádění konkrétních 
opatření v souvislosti s legislativními změnami ve školské 
legislativě do praxe 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 80 000 Kč 


Indikátor Webová aplikace s příklady dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání), všechny 
základní školy zřizované MČ Praha 3, Dům dětí a mládeže 
Praha 3 - Ulita, Beztíže, z. ú., NOVÁ TROJKA, z. s. 
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Spolupráce Zřizovatel, partneři 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Listopad 2017 


 


Aktivita 1.1.6 (PŘESAH 2018) Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických 
pracovníků včetně asistentů pedagoga, a to formou moderních metod práce tak, aby 
byla výuka narušována co nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání 
(mentoring, koučing, e-learning);  Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti 
inkluzivního vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích  
z novelizace školského zákona  
 
Formou konferencí, workshopů, ale také seminářů s prezenční účastí bude podporována 
aktivita funkčního vzdělávání všech aktérů společného vzdělávání tak, aby pro všechny byly 
k dispozici relevantní informace k dané problematice. Toto vzdělávání bude zahrnovat nejen 
konference pořádané v rámci MAP, ale i dostupné konference, které jsou pořádány pro 
podporu novely školského zákona. 
 


Číslo a název aktivity 1.1.6  Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických 
pracovníků včetně asistentů pedagoga, a to formou moderních 
metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně a byly 
využívány moderní formy vzdělávání (mentoring, koučing, e-
learning);  Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti 
inkluzivního vzdělávání  a zajištění jejich informovanosti  
o povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona 
 


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference, workshopy, přehled dostupných materiálů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 
základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 č. II. 6 
Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků a zvyšování jejich prestiže 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 120 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených pracovníků škol 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání) 


Spolupráce Zřizovatel, partneři 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Únor 2018 


 


 


Aktivita 1.1.7 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující 
podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem do 
oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem na jejich 
vzájemnou kooperaci  
 
V rámci základních škol Praha 3 bude formou projektu vyhlášen rozvojový program na 
podporu společného vzdělávání, a ten samostatně vyhodnocen formou soutěže O pohár 
starosty Hartiga jako jedné z forem prolínání formálního a neformálního vzdělávání. 
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Číslo a název aktivity 1.1.7 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro 
žáky vyžadující podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci 
mimořádně nadaní) s dosahem do oblasti formálního  
i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  na jejich 
vzájemnou kooperaci 


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Soutěž O pohár starosty Hartiga jako forma veřejného ocenění 
projektů na podporu inkluzivního vzdělávání; workshop pro 
rodiče, konference 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 
základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 
Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti  
s legislativními změnami ve školské legislativě do praxe 


Zdroj financování MAP a rozpočet OŠ 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Realizované projekty 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Základní školy (formální i neformální vzdělávání), Beztíže, z. ú., 
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, NOVÁ TROJKA, z. s.,  RKC 
Paleček 


Spolupráce Zřizovatel, partneři 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Květen 2018 


 


Cíl 1.2 Podpora inkluzivního vzdělávání v mateřských školách 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v mateřských 
školách indikovalo 69,2 % MŠ potřebu podpory logopedické péče v mateřských školách, 
30,7 % indikovalo potřebu podpory osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků 
mateřských škol pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský  
a 23 % indikovalo potřebu systému vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání 
a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona. 
23 % indikovalo potřebu přípravy obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících  
s oblastí inkluze.  
 
Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách bude proto podpořeno následujícími aktivitami: 
 
Aktivita 1.2.1 Podpora logopedické péče v mateřských školách 
 
Logopedická péče v mateřských školách bude podpořena účastí pedagogického personálu 
na školeních a konferencích zaměřených na děti s vývojovými poruchami a logopedickými 
vadami, vyškolením logopedického asistenta, formou DVPP, působením externího odborníka 
(např. formou logopedické poradny pro rodiče), podporou studia logopedie v rámci 
osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků. Pro financování bude využito šablon. 
Všechny plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I. 3 Podpora nabídky 
logopedické péče v oblasti předškolního vzdělávání stanoveným DZ HMP 2016-2020. 
Přispívají rovněž k naplnění povinného opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita a povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
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Číslo a název aktivity 1.2.1 Podpora logopedické péče v mateřských školách 


Typ aktivity Aktivity spolupráce 


Charakteristika aktivity Školení, konference zaměřené na děti s vývojovými poruchami 
a logopedickými vadami, vyškolení logopedického asistenta, 
DVPP, působení externího odborníka 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita, Povinné opatření MAP č. 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Všechny plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I.3 
Podpora nabídky logopedické péče v oblasti předškolního 
vzdělávání stanoveným DZ HMP 2016-2020 


Zdroj financování Šablony, dotační tituly, rozpočet škol, ostatní zdroje 


Předpokládané náklady 700 000 Kč 


Indikátor Počet intervencí v oblasti logopedie 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, 
MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám.  
J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ 
U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – vyhodnocení 


 
 
Aktivita 1.2.2 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských 
škol pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský 
 
Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol pro komunikaci s dětmi, které 
nemají český jazyk jako jazyk mateřský, bude podpořen formou školení, vzdělávacích kurzů, 
didaktických materiálů a spoluprací s organizacemi neformálního vzdělávání. Všechny 
plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I. 5 Podpora integrace dětí s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ) stanoveným DZ HMP 2016 - 2020. Přispívají rovněž k naplnění 
povinného opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  
a povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem. 
 
 
 


Číslo a název aktivity 1.2.2 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků 
mateřských škol pro komunikaci s dětmi, které nemají český 
jazyk jako jazyk mateřský 


Typ aktivity Aktivity spolupráce 


Charakteristika aktivity Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ pro 
komunikaci s dětmi s OMJ, školení, kurzy, didaktické materiály, 
spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 
Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření I. 5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 
jazykem stanovené DZ HMP 2016-2020  
 


Zdroj financování Šablony, dotační tituly, MAP 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 
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Indikátor Počet proškolených pedagogických pracovníků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 204, ZŠ a MŠ nám.  
J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 
 
Aktivita 1.2.3 Systém vzdělávání ředitelek mateřských škol v oblasti inkluzivního 
vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace 
školského zákona 
 
Systém vzdělávání ředitelek mateřských škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění 
jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona bude 
podpořen školeními a semináři zajištěnými OŠ MČ Praha 3, výměnou zkušeností a sdílením 
příkladů dobré praxe na poradách a vzděláváním zajištěným v rámci projektů tzv. šablon. 
V obecné rovině přispějí všechny plánované aktivity k naplnění cílů Akčního plánu 
inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. Zcela jasně pak přispívají k naplnění 
povinných opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  
a č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 


Číslo a název aktivity 1.2.3 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního 
vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech 
plynoucích z novelizace školského zákona 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Vzdělávání ředitelek MŠ bude podpořeno formou školení, 
seminářů, sdílením příkladů dobré praxe na poradách 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita. Povinné opatření MAP č. 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020; č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 
postižením; I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 
jazykem 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených vedoucích pracovníků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 
 
Aktivita 1.2.4 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 
inkluze 
 
Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze proběhne 
v podobě rozšíření knihoven umístěných ve sborovnách, v jednotlivých třídách i v podobě 
nákupu elektronických zdrojů, programů a pomůcek. V obecné rovině přispějí všechny 
plánované aktivity k naplnění cílů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období  
2016-2018. Zcela jasně pak přispívají k naplnění povinných opatření MAP č. 1 Předškolní 
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vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita a č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
a žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 


Číslo a název aktivity 1.2.4 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek 
souvisejících s oblastí inkluze 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Pořízení, rozšíření knihoven ve sborovnách, třídách, nákup 
elektronických zdrojů, programů a pomůcek 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


V obecné rovině přispívá k naplnění Akčního plánu inkluzivního 
vzdělávání na období 2016-2018) 
  


Zdroj financování Rozpočet škol, MAP, šablony 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet zřízených knihoven a lokálních databází 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 


 
Aktivita 1.2.5 Rekonstrukce a modernizace prostor mateřských škol 
 
Inkluzivní i polytechnické vzdělávání bude podpořeno rekonstrukcí a modernizací stávajících 
prostor,  či vybudováním multifunkční auly sloužící společnému vzdělávání. Plánované 
aktivity jsou ve shodě s opatřením v oblasti předškolního vzdělávání stanoveným DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy v předškolním 
vzdělávání; č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením; č. I.5 Podpora 
integrace dětí s odlišným mateřským jazykem. 
Všechny plánované aktivity zcela jistě přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 1 
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita a č. 3 Inkluzivní vzdělávání  
a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a doporučeného opatření MAP 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (včetně STEM a EVVO).  
 


Číslo a název aktivity 1.2.5 Rekonstrukce a modernizace prostor škol 
 


Typ aktivity Infrastruktura 


Charakteristika aktivity Podpora inkluzivního i polytechnického vzdělávání rekonstrukcí 
a modernizací stávajících prostor, vybudováním vhodných 
prostor pro předškolní vzdělávání 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; povinné opatření MAP č. 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem; doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí 
a žáků v polytechnickém vzdělávání (včetně STEM a EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


V obecné rovině přispívá k naplnění opatření v oblasti 
předškolního vzdělávání stanoveného DZ HMP 2016-2020 č. I.2 
Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy  
v předškolním vzdělávání; 
I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením; 
I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem 
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Zdroj financování Příprava projektů - MAP 


Předpokládané náklady 20 000 000 Kč 


Indikátor Počet podaných žádostí o podporu 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 4, MŠ Jeseniova 98, MŠ Milíčův 
dům, MŠ Vozová, MŠ Pražačka 


Spolupráce Zřizovatel, KAP 


Odpovědnost Realizační tým MAP a vedení škol 


Termín Červen-září 2017, dále dle harmonogramu výzev 


 
Aktivita 1.2.6 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných technických 
opatření v přímé vazbě na ČSN 734400 
 
V rámci této aktivity budou zpracovány základní dokumenty pro realizaci opatření zajištění 
systému podpory inkluzivního vzdělávání včetně plánů rizik podle ČSN 734400. Uvedených 
plánů bude následně využito v návrhu investičních projektů. 
 


Číslo a název aktivity 1.2.6 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných 
technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400;  
Pasportizace škol se zohledněním stávajících kapacit  
a inkluzivních opatření 


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Příprava základních dokumentů určujících strategii rozvoje 
vzdělávání a intervence zřizovatele do této oblasti  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3. 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 
postižením 
 
 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 80 000 Kč 


Indikátor Studie bezbariérovosti, plány rizik mateřských škol 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské školy prostřednictvím OTSMI a zřizovatele 


Spolupráce Zřizovatel, OTSMI 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Listopad 2017 


 
Aktivita 1.2.7 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 
sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  i neformálního  
a zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky školních poradenských 
pracovišť   
 
Ve sdíleném úložišti i prostřednictvím veřejné knihovny budou zpřístupněny elektronické 
materiály k problematice společného vzdělávání včetně příkladů dobré praxe ze všech 
relevantních organizací podílejících se na společném vzdělávání (formální i neformální 
vzdělávání). 
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Číslo a název aktivity 1.2.7 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe –  
k inkluzi formou sdíleného prostoru a povinného vkladu všech 
subjektů (formálního  i neformálního a zájmového vzdělávání); 
zejména pak pro pracovníky školních poradenských pracovišť; 
Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících  
s oblastí inkluze 


Typ aktivity Spolupráce 


Charakteristika aktivity Elektronická databáze dokumentů a příkladů dobré praxe 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3. 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016 -2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 
postižením; 
I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 80 000 Kč 


Indikátor Webová aplikace s příklady dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání) 


Spolupráce Zřizovatel, partneři 


Odpovědnost Realizační výbor 


Termín Listopad 2017 
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Opatření 2 Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách 
a mateřských školách 
 
Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základních a mateřských školách koresponduje 
s povinným opatřením MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání. Potřeba této podpory vyplynula z dotazníkových šetření MŠMT i v průběhu prací 
na analytické části MAP a odrazila se jasně i ve Strategickém rámci MAP. Podmínky  
a potřeby podpory čtenářské gramotnosti na základních školách a čtenářské pregramotnosti 
v mateřských školách jsou však velmi specifické. 
 
Účastnící MAP se proto na základě dotazníkového šetření potřeb zapojených aktérů 
vzdělávání provedeného v rámci projektu shodli na implementaci tohoto opatření 
prostřednictvím dvou dílčích cílů podporujících samostatně čtenářskou gramotnost  
v základních školách a čtenářskou pregramotnost v mateřských školách. 
 


Cíl 2.1 Čtenářská gramotnost na základních školách 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory čtenářské gramotnosti na základních 
školách indikovalo 90 % ZŠ potřebu vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 
čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství, 60 % indikovalo 
potřebu posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více využijí 
své vlastní zvídavosti, a 30 % indikovalo potřebu přípravy kontinuálního vzdělávání v rámci 
profesního rozvoje pedagogických pracovníků.  
 
Čtenářská gramotnost na základních školách bude proto podpořena  následujícími aktivitami: 
 
Aktivita 2.1.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 
laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství 
 
Vytváření čtenářsky podnětného prostředí proběhne s  pomocí vytvořených čtenářských 
klubů, pravidelných návštěv knihoven, mimočítankové četby, divadelních přehlídek, 
veřejného čtení, školní mediatéky, nových knihovniček pro žáky školy v prostorách chodeb, 
čtenářských dílen a čtenářských koutků s možností vzájemné výměny knih a časopisů. 
 


Číslo a název aktivity 2.1.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 
čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem 
podpory čtenářství 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Založení čtenářských klubů, mediatéky, nových knihovniček pro 
žáky, čtenářských dílen a koutků, návštěva knihoven, divadelní 
přehlídky, veřejné čtení, mimočítanková četba  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony, dotační tituly 


Předpokládané náklady 500 000 Kč 


Indikátor Počet vytvořených čtenářských center 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ nám. J.  z Poděbrad, ZŠ Chmelnice, ZŠ a MŠ Jarov, ZŠ 
Lupáčova, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ 
Chelčického, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova,  
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Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC 
Paleček, NOVÁ TROJKA, z. s. 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 
 
Aktivita 2.1.2 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci 
více využijí své vlastní zvídavosti 
 
Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit proběhne v podobě komentovaných 
exkurzí např. do městské knihovny, prostřednictvím setkání s autory knih a tematicky 
zaměřených projektů školních družin. 
 


Číslo a název aktivity 2.1.2 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit,  
ve kterých žáci více využijí své vlastní zvídavosti 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Mimoškolní aktivity v podobě exkurzí, setkání s autory knih, 
tematické projektové aktivity školních družin atd.  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků; doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v  oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, Strategický 
cíl SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí  
a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání, SC 13 
Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění  
a tradicím 
Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony, rozpočet škol 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet uskutečněných exkurzí, besed a aktivit podporujících 
čtenářskou gramotnost 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Pražačka, ZŠ Lupáčova, ZŠ Chmelnice, ZŠ Cimburkova, ZŠ 
a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova, Dům dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, NOVÁ TROJKA, z. 
s. 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 
 
 
Aktivita 2.1.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 
praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje 
 
Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků 
proběhne v oblasti čtenářské gramotnosti a vzájemné spolupráce pedagogů na téma 
čtenářské gramotnosti s využitím financování především formou tzv. šablon. 
 







 


 21 


Číslo a název aktivity 2.1.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního 
rozvoje pedagogických pracovníků s přímým výstupem do 
portfolií,  a to převážně v oblasti praktických dovedností formou 
moderních metod osobního rozvoje 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Kontinuální vzdělávání v rámci profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti  
a vzájemné spolupráce pedagogů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených učitelů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně, listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 2.1.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních 


školách  


 


Prostřednictvím webové aplikace bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe v oblasti 


rozvoje čtenářské gramotnosti. Uvedené příklady se stanou i součástí oborových soutěží 


právě pro oblast rozvoje čtenářských kompetencí. 


 


Číslo a název aktivity 2.1.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na 
základních školách 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Příklady dobré praxe přímo ze škol se stanou východiskem pro 
šíření zkušeností; bude zorganizována konference na podporu 
čtenářské gramotnosti 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže; č. II. 9 
Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti  
s legislativními změnami ve školské legislativě do praxe 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet příkladů dobré praxe zveřejněných v online verzi 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Partneři, neformální vzdělávání, základní školy 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Aktivita 2.1.5 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání 


 


V rámci projektu MAP budou vydány pracovní listy s tématikou čtenářské gramotnosti, které 


přiblíží žákům různorodé styly. Uvedené pracovní listy budou podpořeny také metodickým 


seminářem a výměnou zkušeností nad možnostmi jejích využití. 


 


Číslo a název aktivity 2.1.5 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské 
gramotnosti, podnikavosti a kreativity; Podpora projektům 
čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Seminář a distribuce vlastních pracovních listů zaměřených na 
podporu čtenářské gramotnosti s podporou technologií 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže; II. 9 
Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti  
s legislativními změnami ve školské legislativě do praxe 


Zdroj financování Šablony 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Vydané pracovní listy a počet seminářů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Cimburkova, Dům dětí a 
mládeže Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, NOVÁ 
TROJKA, z. s. 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor 


Termín Září 2017 
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Cíl 2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory čtenářské pregramotnosti v mateřských 
školách indikovalo 84 % MŠ potřebu vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 
čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství, 38 % indikovalo 
potřebu podpory návštěv dětí mateřských škol v základních školách a 15 % indikovalo 
potřebu přípravy kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti praktických dovedností 
formou moderních metod osobního rozvoje.  
 
Čtenářská pregramotnost v mateřských školách bude proto podpořena následujícími 
aktivitami: 
 
Aktivita 2.2.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 
laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství 
 
Vytváření čtenářsky podnětného prostředí bude podpořeno zřízením čtenářských koutků, 
pohovek, poliček na knihy ve třídách s využitím v průběhu odpoledního klidu na lůžku pro 
práci s knihou. Zavedení tvůrčích dílen se zaměřením na společné aktivity dětí a rodičů. 
Rozšíření knihovniček, aktivity půjčování a sdílení knih. Výroba vlastních knížek, zapojení do 
projektu Celé Česko čte dětem. Vyprávění a čtení pohádek s následným přehráním děje 
v podobě divadla. 
 


Číslo a název aktivity 2.2.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 
čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem 
podpory čtenářství 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Vytváření čtenářských koutků, netradiční formy čtenářství, 
společné aktivity dětí a rodičů, čtenářské dílny, výroba vlastní 
knihy, čtení pohádek 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; povinné opatření MAP č. 2 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy  
a zapojování do společných aktivit 


Zdroj financování Šablony 


Předpokládané náklady 500 000 Kč 


Indikátor Počet vytvořených čtenářských center 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, 
MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 
204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ 
Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, MŠ U Zásobní 
zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel, knihovna 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Aktivita 2.2.2 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách 
 
Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách proběhne formou realizace 
návštěv předškoláků ve spádové ZŠ, návštěv dětí z MŠ v ZŠ při probíhající výuce. Budou 
pořádány společné akce se školáky, ale také setkání dětí a rodičů s učitelským sborem ZŠ. 
 


Číslo a název aktivity 2.2.2 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních 
školách 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Návštěvy předškoláků a jejich rodičů v ZŠ, setkání s dětmi  
i vyučujícími ze ZŠ, společné aktivity typu „děti dětem“. 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; č. 2 Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání; č. 3 Inkluzivní vzdělávání  
a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy  
a zapojování do společných aktivit 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet uskutečněných návštěv 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Jeseniova 4, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám.  
J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov,  
MŠ Milíčův dům 


Spolupráce Zřizovatel, ZŠ 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 
Aktivita 2.2.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 
praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje 
 
Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků  
s přímým výstupem do portfolií proběhne formou DVPP. Pedagogové, kteří v rámci 
osobnostního rozvoje projdou vzděláváním, následně předají zkušenosti celému kolektivu. 
 


Číslo a název aktivity 2.2.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního 
rozvoje pedagogických pracovníků s přímým výstupem do 
portfolií, a to převážně v oblasti praktických dovedností formou 
moderních metod osobního rozvoje 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Kontinuální vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedago-
gických pracovníků formou DVPP, následné předání zkušeností 
proškolených pedagogů kolektivu 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 
postižením; č. I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 
jazykem 


Zdroj financování Šablony 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených pracovníků v souvisejících tématech 
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně, listopad 2017 – fáze 1 


 
 


Aktivita 2.2.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na mateřských 


školách  


 


Prostřednictvím webové aplikace bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe v oblasti 


rozvoje čtenářské gramotnosti. Uvedené příklady se stanou i součástí oborových soutěží 


právě pro oblast rozvoje čtenářských kompetencí. 


 


Číslo a název aktivity 2.2.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe  
v mateřských školách 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Příklady dobré praxe přímo ze škol se stanou východiskem pro 
šíření zkušeností; bude zorganizována konference na podporu 
čtenářské gramotnosti 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 
postižením; č. I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 
jazykem 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet příkladů dobré praxe zveřejněných v online verzi 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské  školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Partneři, neformální vzdělávání, školy 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Aktivita 2.2.5 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti 
více využijí své vlastní zvídavosti; Podpora rozvojových programů pro oblast 
čtenářské gramotnosti, podnikavosti a kreativity; Podpora školy jako komunitního 
centra rodičovské veřejnosti;  Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí 
mateřské školy  pro podporu čtenářské pregramotnosti 
 
Tato souhrnná sada aktivit zahrnuje především úzké formy spolupráce mateřské školy a 
rodiny formou zapojování rodičovské veřejnosti. K tomu především slouží rozvojové projekty 
zřizovatele vyhlášené na příslušné školní roky. Takto koncipované projekty jsou společně 
vyhlášeny, realizovány a vyhodnoceny s přímým oceněním aktérů. Podobné projekty jsou 
tím nejlepším příkladem propojení rodičovské a odborné veřejnosti. 
 


Číslo a název aktivity 2.2.5 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit; 
podpora školy jako komunitního centra a podpora společných 
aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Vyhlášení cílených projektů zaměřených na rozvoj spolupráce 
a čtenářskou gramotnost 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Opatření 1. Předškolní vzdělávání  
a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
  


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy  
a zapojování do společných aktivit 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet projektů v jednotlivých letech 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Libická, ZŠ a MŠ J. Seiferta, MŠ U zásobní zahrady, ZŠ  
a MŠ Chelčického, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ nám.  
J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov 


Spolupráce Partneři, neformální vzdělávání, školy 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Opatření 3 Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách 
a mateřských školách 
 
Podpora rozvoje matematické gramotnosti v základních a mateřských školách je 
v podmínkách ORP Praha 3 považována za jednu z prioritních především proto, že tvoří 
predispozice pro rozvoj navazujících oblastí, a zejména pak STEM.  Souhrn dovedností, 
které mohou žákům otevřít cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání jako základu 
pro Průmysl 4.0. Potřeba této podpory vyplynula z dotazníkových šetření MŠMT i v průběhu 
prací na analytické části MAP a odrazila se jasně i ve Strategickém rámci MAP. 
Z uvedeného důvodu jsou jednotlivé aktivity provázány s dalšími prioritami do funkčních 
celků. 


Cíl 3.1 Matematická gramotnost na základních školách 
 
Jak již bylo uvedeno, bez zásadní podpory matematické gramotnosti nelze očekávat 
signifikantní změnu ve výuce matematiky a přírodních věd tak, aby získané kompetence 
žáků dávaly předpoklad efektivního využívání prvků STEM a polytechnické výchovy včetně 
rozvoje digitálních kompetencí žáků prostřednictvím rozvoje digitálních kompetencí učitelů. 
Zásadní problémy spojené s výukou matematiky v základních školách souvisejí především 
s malým propojením výuky do praxe, tradiční výukou pouček a definic a malou orientací na 
praktické činnosti. Koncept podpory matematické gramotnosti na základních školách je tedy 
průpravnou oblastí pro rozvoj opatření 6, 7 a 8. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory matematické gramotnosti v základních 
školách indikovalo 70 % ZŠ potřebu podpory vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 


matematické gramotnosti, 30% indikovalo potřebu nezávislého testování, 30 % indikovalo 
potřebu podpory finanční gramotnosti, 20 % indikovalo potřebu sdílení příkladů dobré praxe 
na všech stupních ZŠ; zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti 
mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, 
matematika); zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; zajištění 
interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy  
a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti; podpory pedagogické tvorby výukových 
materiálů, jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích.  
 
Aktivita 3.1.1 Sdílení příkladů dobré praxe  na všech stupních ZŠ 
 
Příklady dobré praxe jsou součástí hlavního komunikačního kanálu – webového portálu 
www.skolypraha3.cz, kde je vytvořena zvláštní sekce, ve které se nacházejí příklady dobré 
praxe. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.1.1 Sdílení příkladů dobré praxe na všech stupních ZŠ 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Všechny školy sdílejí příklady dobré praxe na určené webové 
stránce jako součást publikační činnosti projektu; součástí této 
aktivity je i konference k matematické gramotnosti a volitelné 
semináře; uvedené příklady budou vneseny do portfolia učitelů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách; č. II. 6 
Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků a zvyšování jejich prestiže 



http://www.skolypraha3.cz/
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Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených pedagogických pracovníků, počet příkladů 
dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 3.1.2 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti 


mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, 


matematika) 


 


Propojování prvků výuky do průřezových témat (STEM) je moderním trendem ve výuce 


v celé Evropě. Z uvedeného hlediska bude tento směr podporován i v rámci ORP MČ Praha 


3. Takovým příkladem jsou například projekty ZŠ Lupáčova (STEMART, či výstavba modelu 


kostela J. Plečnika). Jedná se o projekty přímo podporované MČ. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.1.2 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé 
součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, 
technologie, strojírenství, matematika) 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Různorodé aktivity v rámci STEM, které podporují propojení 
výuky do jednoho funkčního celku 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 
Vazba na strategii digitálního vzdělávání v jejích aktivitách  


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet realizovaných projektů  


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ nám. J. z Poděbrad 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Aktivita 3.1.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně 


digitálních dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod: 


e-learningu a mentoringu; Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich 


sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 


 


V rámci MAP budou systematicky podporovány činnosti škol, které mají přímé dopady do 


oblasti matematické gramotnosti také v oblasti vlastní tvorby výukových materiálů učitelů. 


Budou podporovány veškeré aktivity vzájemného sdílení a zapojování učitelů v profesních 


komunitách formou využívání výukových objektů pro matematickou gramotnost. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.1.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických 


pracovníků včetně digitálních dovedností také prostřednictvím 


moderních vzdělávacích metod;  Podpora pedagogické tvorby 


výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v 


profesních soutěžích 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Produkce a sdílení výukových objektů pro podporu matematické 
gramotnosti a podpora MAP formou přímých intervencí. Sdílení 
takové praxe 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání, průřezové a volitelné opatření MAP 
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 
 
Vazba na strategii digitálního vzdělávání v těchto jejích 
aktivitách: 
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení žáků  
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů  
Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků 
Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet  výukových objektů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Průběžně, listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 3.1.4 (PŘESAH 2018) Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické 
gramotnosti 
 
Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na základě výběrových šetření ČŠI  
a dále pak podle dostupných evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání 
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využito jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně sloužit školám pro jejich 
sebeevaluaci. Pokud ČŠI uvolní metriky zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za 
základní. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.1.4 Zavedení výběrových šetření pro ověřování 
matematické gramotnosti 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Nastavení vhodných evaluačních a autoevaluačních nástrojů 
v součinnosti s ČŠI 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 250 000 Kč 


Indikátor Počet uskutečněných výběrových šetření 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín 2018 


 


Aktivita 3.1.5 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro 
výuku podnikavosti, iniciativy a kreativity v návaznosti na matematickou gramotnost, 
zajištění podílu učitelů na této činnosti 
 
V rámci realizovaných projektů budou posouzeny možnosti a následně nakoupeny moderní 
výukové pomůcky, které lze využít průřezově pro podporu strategických priorit. Stejně tak 
budou nakoupeny základní pomůcky pro výuku matematické gramotnosti. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.1.5 Zajištění interaktivních materiálů do škol  
a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy  
a kreativity v návaznosti na matematickou gramotnost, zajištění 
podílu učitelů na této činnosti 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Posouzení, nákup vhodných pomůcek různorodé povahy 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání, doporučené opatření MAP Rozvoj 
podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, průřezové a volitelné 
opatření MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony, projekty, rozpočet škol 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Přehled pomůcek, které byly systematicky využity pro tuto oblast 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Cíl 3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách 
 
Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřských školách je založen především na 
průřezových aktivitách, které dětem předkládají činnosti blízké jejich věku a rozvíjejí činnosti, 
které jsou pro děti přínosem.  Základem rozvoje této oblasti je však celková spolupráce škol 
mezi sebou a zejména pak sdílení dobré praxe. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory matematické pregramotnosti v mateřských 
školách indikovalo 86% MŠ potřebu podpory vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
matematické pregramotnosti, 21,5% indikovalo potřebu spolupráce rodiny a mateřské školy 
při vytváření základních matematických představ, 21,5% indikovalo potřebu společných akcí, 
projektů apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční a matematické gramotnosti, 14% 
indikovalo potřebu rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně 
digitálních dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod: e-learningu  
a mentoringu.  
 
Aktivita 3.2.1 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků MŠ 
 
Pro rozvoj matematické pregramotnosti partneři považují za nejdůležitější: výměnu 
zkušeností a sdílení dobrých nápadů pro uplatnění matematických představ v běžné dětské 
tvořivosti. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 3.2.1 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního 
růstu pedagogických pracovníků MŠ 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru a podpora  
sdílených portfolií 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet sdílených příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny zapojené subjekty vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 
 
Aktivita 3.2.2 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních 
matematických představ; Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření 
finanční a matematické gramotnosti  
 
Průřezová aktivita, která je podpořena zejména projektovými záměry a rozvojovými 
programy obce v jednotlivých letech MAP. 
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Číslo a název aktivity Aktivita 3.2.2 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření 
základních matematických představ;  Společné akce, projekty 
apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  a matematické 
gramotnosti 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy  
a zapojování do společných aktivit 
Vazba na strategii digitálního vzdělávání, vazba na další priority 
strategického rámce 


Zdroj financování MAP, rozpočet odboru školství 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet projektů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Jeseniova 204, ZŠ a MŠ nám. J.z Lobkovic, MŠ Waldorfská, 
MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického, MŠ Sudoměřská, 
MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 
 
Aktivita 3.2.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně 
digitálních dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod;  Podpora 
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti 
 


V rámci MAP budou systematicky podporovány činnosti škol, které mají přímé dopady do 


oblasti matematické gramotnosti také v oblasti vlastní tvorby výukových materiálů 


pedagogických pracovníků. Budou podporovány veškeré aktivity vzájemného sdílení  


a zapojování učitelů v profesních komunitách formou využívání výukových objektů pro 


matematickou gramotnost. 
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Číslo a název aktivity Aktivita 3.2.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických 
pracovníků včetně digitálních dovedností také prostřednictvím 
moderních vzdělávacích metod; Podpora vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru, vytváření 
profesního portfolia jednotlivých pracovníků, zapojení 
pedagogických pracovníků do odborných komunit 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání v aktivitě 3. Zajistit 
podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického 
myšlení učitelů 
Vazba na další priority strategického rámce 


Zdroj financování MAP, rozpočet škol 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Libická, MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ 
Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, 
MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z 
Lobkovic, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, 
MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 
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Opatření 4 Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti 
 
Oblast jazykové gramotnosti je opět mezi prioritami i proto, že patří mezi 8 základních 
kompetencí evropského rámce a také proto, že bez znalosti cizích jazyků nelze dnes 
předpokládat smysluplné zapojení do společnosti. Jazyková gramotnost předpokládá také 
úzké propojení se všemi ostatními opatřeními a prioritami, protože se musí uplatňovat jako 
mezioborová. Z uvedeného důvodu je pojímána v návaznosti na ostatní opatření. 
 
Cíl 4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti na základních školách 
 
Podpora jazykové gramotnosti na základních školách vychází především ze školních 
vzdělávacích programů a různorodých nástrojů a metod, které školy ve výuce používají. Za 
největší přínos společného postupu více škol realizátor MAP považuje možnost plošných 
rozvojových programů pro mimořádně nadané děti. Tímto způsobem dochází k propojení 
opatření 1 a 4. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory jazykové gramotnosti v základních školách 
indikovalo 40% ZŠ potřebu podpory rozvoje jazykových dovedností pedagogických 
pracovníků a jejich verifikace, 40% indikovalo podporu různorodých soutěží včetně 
jazykových, 30% indikovalo potřebu rozvojových programů pro mimořádně nadané žáky v 
oblasti jazykové výuky a mezinárodních výměnných pobytů jako přímé podpory osvojování 
jazykových dovedností v praxi, 20% považuje za důležitou ve výuce metodu CLIL. 
 
Aktivita 4.1.1 (PŘESAH 2018) Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení 
škol v časovém sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto 
nástrojem mohou být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také vlastní 
šetření škol či zřizovatele 
 
Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na základě výběrových šetření ČŠI  
a dále pak podle dostupných evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání 
využito jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně sloužit školám pro jejich 
sebeevaluaci. Pokud ČŠI uvolní metriky zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za 
základní. 
 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.1.1 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro 
hodnocení škol v časovém sledu tak, aby byly vytvořeny interní 
školní srovnávací matrice. Tímto nástrojem mohou být nejen 
výběrová šetření České školní inspekce, ale také vlastní šetření 
škol či zřizovatele 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na 
základě výběrových šetření ČŠI a dále pak podle dostupných 
evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání využito 
jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně sloužit 
školám pro jejich sebeevaluaci.  Pokud ČŠI  uvolní metriky 
zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za základní. 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 


  







 


 35 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků 


Zdroj financování Rozpočet, MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet uskutečněných výběrových šetření 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor, vedení škol 


Termín 2018 


 


Aktivita 4.1.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků  
a jejich verifikace; Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů  
v metodice CLIL (výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka); Podpora jazykového 
a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, obměna pedagogického 
sboru, který se podílí na uvedených projektech  
 
Využívání metody CLIL a jazykových dovedností učitelů lze považovat za jednu z aktivit, 
které bude MAP podporovat. K tomu zřizovatel přispěje metodickými semináři a dále pak 
konferencí na podporu jazykové gramotnosti učitelů. Souběžně budou sdíleny příklady dobré 
praxe. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.1.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností 


pedagogických pracovníků a jejich verifikace; Uplatnění cizího 


jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL (výuka 


předmětů prostřednictvím cizího jazyka; podpora jazykového  


a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, obměna 


pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Podpora metody CLIL, rozvojových programů a jazykové 
přípravy učitelů včetně podílu učitelů na různorodých projektech 
s jazykovou tématikou 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků 


Zdroj financování Šablony, rozpočet, MAP 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Počet hodin CLIL, počet učitelů rozšiřujících si jazykovou 
gramotnost, počet učitelů v jednotlivých projektech s jazykovým 
přesahem 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ Cimburkova, ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ 
Jeseniova 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – první fáze 
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Aktivita 4.1.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; konference a semináře 
 
Stejně tak jako u ostatních opatření je základní aktivitou sdílení příkladů dobré praxe ve 
veřejném prostoru www.skolypraha3.cz . 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.1.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe z oblasti jazykové výuky ve 
veřejném prostoru; konference a semináře 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet uvedených příkladů dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 4.1.4 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 
výuky  a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových 
dovedností v praxi; podpora žáků ohrožených neúspěchem při výuce cizího jazyka 
 
Pro žáky s mimořádným nadáním bude vyhlášen rozvojový program pokročilé přípravy 
v cizím jazyce, který bude organizován jako součást aktivit MAP v rámci regionu ORP  
a jehož výsledkem budou mezinárodně platné certifikáty. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.1.4 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky 
v oblasti jazykové výuky  a mezinárodní výměnné pobyty jako 
přímá podpora osvojování jazykových dovedností v praxi; 
podpora žáků ohrožených neúspěchem při výuce cizího jazyka 


Typ aktivity Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity Rozvojový program ORP na podporu jazyků pro mimořádně 
nadané žáky včetně mezinárodních certifikátů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016 – 2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet žáků absolvujících kurz 


  



http://www.skolypraha3.cz/
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic, 
neziskové organizace 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Zahájení podzim 2017, vyhodnocení jaro 2018 


 


Aktivita 4.1.5 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových 
 
Zapojení žáků do projektů, soutěží a dalších jazykových aktivit by mělo rozvinout 
předpoklady těch, kteří mají pro tyto předměty nadání. Součást soutěže O pohár starosty 
Hartiga. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.1.5 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Přímá podpora účasti žáků na různorodých soutěžích jazykové 
povahy, podpora jazykové přípravy v rámci projektů a hodnocení 
soutěže O pohár starosty Hartiga 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí  
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků 


Zdroj financování Rozpočet OŠ, MAP 


Předpokládané náklady 150 000 Kč 


Indikátor Počet žáků účastnících se soutěží, počet projektů s jazykovou 
tématikou 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Vyhlášení podzim 2017, vyhodnocení jaro 2018 


 


Cíl 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách 
 
Oblast rozvoje jazykové pregramotnosti je zaměřena především na základní rozvoj 
jazykových dovedností, a to formou přímé podpory dětí i pedagogů se na těchto činnostech 
podílejících. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory jazykové pregramotnosti v mateřských 
školách indikovalo 50 % ZŠ potřebu podpory prvotního posouzení předpokladů pro 
jazykovou výuku u předškoláků, 29 % indikovalo podporu potřebu sdílení dobré praxe ve 
znalostní databázi či v průběhu konferencí, 21 % indikovalo potřebu podpory rozvoje 
jazykových dovedností pedagogických pracovníků a jejich verifikace, 21 % indikovalo 
potřebu podpory jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, 
obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech. 
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Aktivita 4.2.1 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků 


včetně logopedické podpory  


Vytvoření metodiky posuzování jazykových předpokladů včetně odstraňování logopedických 


vad a přímá intervence v mateřských školách umožní nastavení podpůrných opatření už na 


1. stupni základní školy. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.2.1 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou 
výuku u předškoláků včetně logopedické podpory 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Vytvoření metodiky posuzování jazykových předpokladů včetně 
odstraňování logopedických vad a přímá intervence 
v mateřských školách 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření 
MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání; č. I.3 Podpora nabídky 
logopedické péče 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Metodika posouzení předpokladů, počet dětí vyžadujících 
nápravu a % dětí, kterým je tato podpora poskytnuta 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, 
MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov,  
MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 4.2.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků  


a jejich verifikace; Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických 


pracovníků, obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech 


 


Podpora je zaměřena především na vlastní osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 


mateřských škol v oblasti jazyků a projektové přípravy. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.2.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností 


pedagogických pracovníků a jejich verifikace; podpora 


jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických 


pracovníků, obměna pedagogického sboru, který se podílí na 


uvedených projektech 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Podpora rozvojových programů a jazykové přípravy učitelů 
včetně podílu učitelů na různorodých projektech s jazykovou 
tématikou 
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Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření 
MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování Šablony, rozpočet, MAP 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Počet učitelů rozšiřujících si jazykovou gramotnost, počet učitelů 
v jednotlivých projektech s jazykovým přesahem 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Pražačka, MŠ Libická, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Jeseniova 98, ZŠ 
a MŠ J. Seiferta, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 4.2.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi a prostřednictvím konferencí  
 
Stejně tak jako u ostatních opatření je základní aktivitou sdílení příkladů dobré praxe ve 
veřejném prostoru www.skolypraha3.cz . 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 4.2.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe z oblasti jazykové výuky ve 
veřejném prostoru; konference a semináře 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření 
MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování Šablony, MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet uvedených příkladů dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1 


 


  



http://www.skolypraha3.cz/
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Opatření 5 Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti 
 
Kreativita a podnikavost je významnou složkou občanských kompetencí. V podmínkách škol 
se realizuje především projektovou činností a zapojením žáků do různorodých aktivit. 
Podobné aktivity by však nebyly možné bez přímé podpory rodičovské veřejnosti a školy jako 
komunitního centra. 
 
Cíl 5.1 Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti na základních školách 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity 
v základních školách indikovalo 70 % ZŠ potřebu podpory různorodých soutěží, přehlídek  
a praktické výuky, ve kterých se mohou projevit odpovídající dovednosti žáků, 20 % 
indikovalo podporu potřebu rozvoje aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního 
centra včetně zapojení neformálního vzdělávání, 20 % indikovalo potřebu zajištění 
interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy  
a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti. 
 
Aktivita 5.1.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 
včetně zapojení neformálního vzdělávání 
 
Škola je místem setkávání různorodých věkových skupin občanů, zejména však učitelů  
a zákonných zástupců. Role školy jako komunitního centra je nezpochybnitelným 
prostředkem rozvoje demokratické společnosti a z uvedeného důvodu klade MAP velký 
důraz na společná setkávání všech aktérů vzdělávání. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.1.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy 


jako komunitního centra včetně zapojení neformálního 


vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference a workshop pro rodiče, konference základních škol 
a organizací neformálního vzdělávání jako platformy pro rozvoj 
vzájemné spolupráce, vlastní webový portál pro neformální 
vzdělávání 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování MAP, šablony 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet workshopů a počet zúčastněných, počet společných akcí 
rodičů a žáků, počet článků na portálu neformálního vzdělávání 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Cimburkova, ZŠ Lupáčova, Dům dětí a mládeže Praha 3 – 
Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, NOVÁ TROJKA, z. s., GMHS 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, září 2017-květen 2018 
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Aktivita 5.1.2 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro 


výuku podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti  


 


Opět jde o průřezové téma prolínající s ostatními prioritami a opatřeními. Nákup vybavení  


a pomůcek je v tomto případě zaměřen na podpůrné vyučovací pomůcky spojené především 


s rozvojem podnikání a kreativity v úzké vazbě na opatření v polytechnické výchově. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.1.2 Zajištění interaktivních materiálů do škol  
a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy  
a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Výběr, nakoupení a ověření pomůcek pro strategické priority 
MAP 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování Šablony, projekty 


Předpokládané náklady 1 000 000  Kč 


Indikátor Přehled nakoupených pomůcek 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně, listopad 2017 – fáze 1 


 


Aktivita 5.1.3 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast 
 
I tato aktivita se realizuje v úzké návaznosti na polytechnickou výuku, protože dává 
předpoklady rozvoje osobnostních předpokladů žáků. Podrobnější popis u polytechnické 
výchovy. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.1.3 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro 


tuto oblast 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Vyhlášení a realizace rozvojového programu polytechnické  
a kreativní výchovy pro ZŠ Praha 3 – spolupráce se středními 
školami 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015 - 2020 


Zdroj financování Rozpočet MAP a rozpočet OŠ 


Předpokládané náklady 150 000 Kč 


Indikátor Počet žáků zapojených v projektu 
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Chmelnice 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Září 2017-duben 2018 


 


Aktivita 5.1.4 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 
mohou projevit odpovídající dovednosti žáků včetně neformálních aktivit 
 
Tato aktivita je souhrnem aktivit formálního i neformálního vzdělávání a zapojování žáků do 
široké nabídky soutěží a zájmových činností, které jsou školám nabízeny. Ve svém důsledku 
by měla představit komplexní přehled činností, kterými se žáci základních škol 
prostřednictvím škol a organizací neformálního vzdělávání zabývají. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.1.4 Podpora různorodých soutěží, přehlídek  
a praktické výuky, ve kterých se mohou projevit odpovídající 
dovednosti žáků včetně neformálních aktivit 


Typ aktivity Aktivita škol – aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Účast žáků v různorodých aktivitách formálního i neformálního 
charakteru 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování Šablony, rozpočty škol, MAP 


Předpokládané náklady Nelze specifikovat 


Indikátor Přehled jednotlivých aktivit, počet zapojených žáků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy a organizace neformálního vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 


Aktivita 5.1.5 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 
 
V rámci činnosti jednotlivých škol významnou roli hrají vzájemné exkurze žáků i učitelů  ZŠ 
na SŠ, ale také exkurze a poznávací výjezdy do průmyslových a vědeckých institucí. MAP 
k tomu vytváří předpoklady a zejména pak platformu pro sdílení příkladů dobré praxe. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.1.5 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při 


výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Exkurze a poznávací pobyty v průmyslových a vědeckých 
centrech; návštěvy škol ve SŠ, společný projekt se SOŠ 
stavební 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
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Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování Šablony, MAP, rozpočet odboru školství 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Počet uskutečněných exkurzí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel, SŠ v místě  


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 


Cíl 5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách 
 
Přestože v mateřských školách rozvíjíme především predispozice, společné základy pro 
podnikání a kreativitu lze rozvíjet v těchto podmínkách na jednoduchých aktivitách. 
Rozhodujícím prvkem takové přípravy je společné výchovné působení zákonných zástupců  
a pedagogů dané školy. 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory iniciativy a podnikavosti v mateřských 
školách indikovalo 64 % MŠ potřebu podpory různorodých soutěží, přehlídek a praktické 
výuky, ve kterých se mohou projevit odpovídající dovednosti dětí, 21,5 % indikovalo potřebu 
rozvoje aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra včetně zapojení 
neformálního vzdělávání, 21,5 % indikovalo potřebu vyhlášení rozvojových programů 
zřizovatele pro tuto oblast. 
 
Aktivita 5.2.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání 


 


Mateřská škola je komunitním centrem ve všech formách své činnosti a jako taková skýtá 


předpoklady rozvoje dětských dovedností pouze v případě, že se na aktivitách školy podílejí  


i zákonní zástupci.  


 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.2.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy 
jako komunitního centra včetně zapojení neformálního 
vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Souhrn činností, ve kterých jsou společně zapojeni rodiče a děti 
daných mateřských škol. Příklady dobré praxe budou zveřejněny 
a diskutovány na konferenci k této problematice 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování Šablony, rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet společných akcí děti – rodiče – komunitní projekty 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta 
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Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně, konference  jaro 2018 


 


Aktivita 5.2.2 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast 
 
V rámci podpory výchovy k podnikavosti budou vyhlašovány rozvojové programy rozvíjející 
strategické priority MAP. V našem případě to jsou především polytechnická výchova, 
výchova k podnikavosti a komunitní role mateřské školy. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 5.2.2 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro 
tuto oblast 


Typ aktivity Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity Vyhlášení rozvojových programů pro strategické priority 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování Rozpočet MAP, rozpočet OŠ, projekty 


Předpokládané náklady 400 000 Kč 


Indikátor Počet projektů mateřských škol v jednotlivých letech 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Jeseniova, MŠ Pražačka, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Duben 2017, duben 2018 


 


5.2.3 Podpora různorodých soutěží a praktické výuky, ve kterých se mohou projevit 


odpovídající dovednosti dětí; Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity 


 


Součástí činností v rámci školních vzdělávacích programů mají být také prvky, které 


obohacují podnikavost a kreativitu mezi dětmi včetně herních a soutěžních, které však 


nepotlačují týmovou spolupráci mezi dětmi. Příklady dobré praxe budou diskutovány na 


konferenci k této aktivitě včetně sdílení příkladů dobré praxe. 


 


Číslo a název aktivity 5.2.3 Podpora různorodých soutěží a praktické výuky, ve kterých 
se mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; Podpora 
spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Příklady  dobré praxe budou zveřejněny ve veřejném prostoru 
a diskutovány na konferenci k této problematice; společné 
semináře pro ZŠ a MŠ 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  
a žáků  
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
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2015-2020 


Zdroj financování Šablony, rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 50 000 Kč 


Indikátor Počet zveřejněných příkladů dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 4, 
MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ 
a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Libická, MŠ Milíčův dům,  
MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 
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Opatření 6 Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání 
 
Polytechnické vzdělání jako souhrn aktivit označovaných pod zkratkou STEM je jednou 
z klíčových oblastí MAP. V minulém období převažovala představa převážně humanitního 
vzdělání, ale dnes je zřejmé, že výuka musí zahrnovat nejen jazykové kompetence, ale také 
manuální dovednosti. Protože většina škol nemá odpovídající prostory k této výuce, je 
hlavním opatřením změna infrastruktury. 
 
Cíl 6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách 
 
Rozvoj polytechnického vzdělávání klade vysoké nároky na rozpočtové finanční prostředky 
zejména proto, že ve školách nejsou k dispozici odpovídající prostory ve vyhovujícím 
technologickém standardu. Po přechodnou dobu je možno využívat sdílené prostory 
středních škol, polytechnická hnízda, ale z hlediska dlouhodobého horizontu vzdělávání 
školy musí mít pro mnohé aktivity z této oblasti vlastní odpovídající prostor. Proto je hlavní 
důraz kladen na rozvoj infrastruktury v této oblasti, a to zejména v součinnosti s opatřením  
č. 1 společného vzdělávání. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory polytechnického vzdělávání na základních 
školách indikovalo 30% ZŠ potřebu modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém 
vzdělávání, 30% indikovalo potřebu zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou 
odpovídajícího počtu odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií, 30% 
indikovalo potřebu podpory exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 
vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast. 
 
Aktivita 6.1.1 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání; Zvýšení 


úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben 


a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve vazbě na 


organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba 


polytechnických center, dovybavení učeben 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.1.1 Modernizace pomůcek a prostor při 


polytechnickém vzdělávání; Zvýšení úrovně výuky technických 


předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben  


a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol 


ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení 


priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben 


Typ aktivity Infrastruktura  


Charakteristika aktivity Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat 
odpovídající finanční prostředky na danou aktivitu. 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO); 
Průřezové a volitelné opatření MAP Investice do rozvoje kapacit 
základních škol 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Dotační výzvy, rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 20 000 000 Kč 


Indikátor Počet dokončených a podaných žádostí o podporu 







 


 47 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ  
a MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol, Řídící výbor MAP 


Termín Červen-září 2017, září-prosinec 2017 


 


Aktivita 6.1.2 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké 


návaznosti na standard učitele a oblast CLIL a polytechnické vzdělávání 


 


Tato souhrnná aktivita předpokládá proškolení pedagogických pracovníků, sdílení příkladů 


dobré praxe a výměnu zkušeností pro dané obory.  Byla hlavní prioritou v měsíci květnu 


2017. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.1.2 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků 
(ideálně) v úzké návaznosti na standard učitele a oblast CLIL  
a polytechnické vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Polytechnická konference, sdílení příkladů dobré praxe a rozvoj 
polytechnických dovedností učitelů 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Rozpočet MAP, Šablony 


Předpokládané náklady 50 000 Kč 


Indikátor Počet účastníků konference, počet příkladů sdílení dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Květen 2017, listopad 2017 – fáze 1 


 


 
Aktivita 6.1.3 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 
vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast 
 
Tato aktivita úzce prolíná s aktivitou 5.1.5  a 5.2.3, je propojením teoretické výuky s praxí. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.1.3 Podpora exkurzí a seminářů podporujících 
polytechnické vzdělávání vyučujících a vytvoření znalostní 
databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Exkurze, návštěvy a semináře v průmyslových a vědeckých 
komplexech včetně sdílení příkladů dobré praxe ve veřejném 
prostoru, poznávací aktivity pro učitele včetně konference 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
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Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony. Rozpočet škol, spoluúčast zákonných zástupců 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Počet exkurzí a seminářů pro učitele, včetně počtu proškolených 
učitelů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zaměstnavatelé 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Průběžně 


 


Aktivita 6.1.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních 
projektů 
 
Součástí polytechnické výchovy musí být také nabídka mimoškolních aktivit pro tuto oblast,  
a z toho vytvořená komplexní nabídka pro zákonné zástupce. Tato nabídka se může 
realizovat formou zájmového i neformálního vzdělávání. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.1.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, 


podpora mezinárodních projektů 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Široká nabídka mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji prvků 
polytechnické výchovy včetně zpřístupnění nabídky 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony, ostatní zdroje 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet a struktura mimoškolních kroužků a aktivit pro 
polytechnickou oblast 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ Cimburkova a subjekty neformálního 
vzdělávání 


Spolupráce Základní školy a organizace neformálního vzdělávání 


Odpovědnost Řídící výbor MAP, vedení organizací neformálního vzdělávání 


Termín Září 2017 
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Aktivita 6.1.5 Vyhlášení rozvojového programu – polytechnická výchova v návaznosti 


na opatření 5.1.3 


 


Tento rozvojový program pro polytechnickou výchovu pokrývá opatření 5 a 6 pro vybrané 


základní školy tak, aby byly využity prostory střední školy na území MČ Praha 3.  


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.1.5 Vyhlášení rozvojového programu – polytechnická 


výchova v návaznosti na opatření 5.1.3 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Výuka polytechnické výchovy na pracovištích SOŠ stavební 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 
a přírodovědné gramotnosti na základních školách 


Zdroj financování Šablony, ostatní zdroje 


Předpokládané náklady 150 000 Kč 


Indikátor Počet workshopů a počet žáků v projektu polytechnické výchovy 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Chmelnice, ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ  J. Seiferta 


Spolupráce Základní školy a SOŠ stavební a zahradnická 


Odpovědnost Řídící výbor MAP, vedení škol  


Termín Září 2017 


 


Cíl 6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách 
 


Prvky polytechnické výchovy jsou součástí předškolního vzdělávání, a stejně tak jako  


u základních škol jejich smysluplné využívání vyžaduje značné finanční náklady zejména do 


oblasti infrastruktury, tak i do vzdělávání vyučujících. 


 


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v mateřských 
školách indikovalo 78 % MŠ potřebu podpory exkurzí a seminářů podporujících 
polytechnické vzdělávání vyučujících, 64 % indikovalo podporu potřebu posouzení kapacit 
mateřských škol ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro 
tuto oblast a výstavba polytechnických center, dovybavení tříd MŠ, 14 % indikovalo potřebu 
podpory mimoškolních aktivit v této oblasti, podpory mezinárodních projektů. 
 


Aktivita 6.2.1 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma 


výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení tříd MŠ  


 


V rámci této aktivity budou připraveny projekty na investiční celky pro oblast polytechnické 


výuky, a ty v rámci odpovídajících výzev podány. 
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Číslo a název aktivity Aktivita 6.2.1 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na 


organizační schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto 


oblast a výstavba polytechnických center, dovybavení tříd MŠ  


Typ aktivity Infrastruktura  


Charakteristika aktivity Příprava investičních projektů, jejich podání a realizace  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování Dotační tituly, MAP 


Předpokládané náklady 20 000 000 Kč 


Indikátor Počet realizovaných projektů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 4, MŠ Jeseniova 98, MŠ Milíčův 
dům, MŠ Vozová, MŠ Pražačka 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol, Řídící výbor MAP 


Termín Červen-září 2017: příprava projektů, říjen 2017: podání projektů 
v rámci relevantních výzev 


 


Aktivita 6.2.2 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících 


 


Zvláště pro oblast polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol je nezbytné 


realizovat celou řadu vzdělávacích aktivit tak, aby byla tato oblast zpřístupněna i této cílové 


skupině. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.2.2 Podpora exkurzí a seminářů podporujících 
polytechnické vzdělávání vyučujících 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Semináře a konference k polytechnické výchově včetně 
praktických ukázek 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených pracovníků MŠ 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, 
MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 
204, MŠ Libická, ZŠ a MŠ J. Seiferta, MŠ Jarov, MŠ Milíčův 
dům, MŠ U Zásobní zahrady, MŠ Chelčického 







 


 51 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor, vedení škol 


Termín Květen 2017 a průběžně 


 


Aktivita 6.2.3 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast 


 


Stejně tak jako v jiných opatřeních i zde bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe pro 


základní i mateřské školy s tématikou polytechnické výchovy. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.2.3 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré 
praxe pro tuto oblast 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Příklady dobré praxe sdílené ve veřejném prostoru a na 
seminářích 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet příkladů dobré praxe 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní a mateřské školy 


Spolupráce  


Odpovědnost Vedení školy 


Termín Průběžně 


 


 


Aktivita 6.2.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti 
 
V rámci mimoškolních aktivit bude organizacemi neformálního vzdělávání nabízena celá 
řada činností (kroužků) s prvky polytechnické výchovy. Součástí aktivity je také zpřístupnění 
těchto aktivit veřejnosti. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.2.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Nabídka kroužků s prvky polytechnické výchovy 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování Rozpočet MAP, ostatní zdroje 
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Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor Počet kroužků pro předškolní děti s prvky polytechnické výchovy 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Organizace neformálního vzdělávání  


Spolupráce  


Odpovědnost Vedení organizací neformálního vzdělávání 


Termín Průběžně, publikace – září 2017 


 


Aktivita 6.2.5 Rozvojový program pro polytechnickou výchovu v mateřských školách 


 


V rámci podpory výchovy k podnikavosti budou vyhlašovány rozvojové programy rozvíjející 


strategické priority MAP. V našem případě to jsou především polytechnická výchova, 


výchova k podnikavosti a komunitní role mateřské školy. 


 


Číslo a název aktivity Aktivita 6.2.5 Rozvojový program pro polytechnickou výchovu 


v mateřských školách 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Vyhlášení rozvojových programů pro strategické priority 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 
2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 
výchovy v předškolním vzdělávání 


Zdroj financování Rozpočet MAP, rozpočet OŠ, projekty 


Předpokládané náklady 400 000 Kč 


Indikátor Počet projektů mateřských škol v jednotlivých letech 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Duben 2017-duben 2018 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 53 


Opatření 7 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností 
 
Oblast sociálních a občanských dovedností je nezbytnou součástí strategického rámce, 
protože MAP vytváří především ucelenou koncepci rozvoje vzdělávání. Právě v oblasti 
sociálních a občanských dovedností ve světle událostí dnešní doby lze očekávat celou řadu 
problémů, kterým je nutno předcházet preventivně a soustavně. 
 
Cíl 7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností na základních 
školách 
 
Oblast si klade za cíl rozvinout občanské vzdělávání v globálních souvislostech s ochranou 
národních zájmů a prevencí sociálně patogenních jevů, jako je šikana a další druhy 
závadového chování mezi mládeží. K tomu slouží jednotlivé aktivity, které mohou k naplnění 
tohoto cíle přispět. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti sociálních a občanských dovedností na základních 
školách indikovalo 50 % ZŠ potřebu nastavení profesních podpůrných forem výchovného 
poradenství, preventivních funkcí, případně školního psychologa, 30 % indikovalo zájem  
o podporu různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím profesionálů či 
profesionálních nástrojů, 30 % indikovalo zájem o rozvoj forem žákovské samosprávy  
a ustanovení žákovského parlamentu MČ Praha 3. 
 
Aktivita 7.1.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování 
komunikační role všech aktérů vzdělávání 
 
Systematická podpora komunikačních kanálů mezi jednotlivými subjekty (všechny formy), 
sdílení příkladů dobré praxe a podíl všech subjektů na realizaci společného webového 
portálu pro školní i volnočasovou politiku v rámci MAP. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí 
k posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference, semináře, besedy, diskuze i webová platforma pro 
komunikaci všech subjektů v rámci projektu 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 
2015-2020 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 160 000 Kč 


Indikátor Počet příspěvků, počet společných akcí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny subjekty v projektu 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2 
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Aktivita 7.1.2 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu 
školy, nikoli však jako předmětu; Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj 
kulturních hodnot a výuky etiky. V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot 
také  prostřednictvím uměleckého vzdělávání. 
 
MČ Praha 3 přijala etický kodex pedagogického pracovníka a dala školám možnost jej 
implementovat do politiky jednotlivých škol. V rámci této aktivity bude vyhodnocen přínos 
využití tohoto etického kodexu jednotlivými subjekty. 
Oblast přípravy žáků k sociální gramotnosti, kulturnímu vnímání světa a globálních problémů 
je v dnešním světě důležitou podmínkou. MAP přispěje k této problematice opět formou 
sdílení příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru. V rámci šablon pak budou využity aktivity 
umožňující společná setkávání a rozvoj demokratické diskuze ve skupinách žáků. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.2 Podpora etické výchovy formou implementace 
jejích zásad do étosu školy, nikoli však jako předmětu; Podpora 
výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky 
etiky. V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot také  
prostřednictvím uměleckého vzdělávání 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Vyhodnocení etických zásad uvedených v etickém kodexu MČ 
Praha 3 a realizace etické výchovy na školách. Besedy, 
semináře, diskuze a exkurze k aktuálním tématům 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a 
morální odpovědnost 
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí 
včetně oceňování a uznávání dobrovolných činností 
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, 
umění a tradicím 


Zdroj financování Rozpočet škol 


Předpokládané náklady 250 000 Kč 


Indikátor Počet přijatých kodexů, hodnocení oblasti 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Chelčického, 
ZŠ Lupáčova, ZUŠ Štítného 


Spolupráce Zřizovatel, MHMP 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2 


 
Aktivita 7.1.3 Podpora vzdělávacích organizací jako komunitních center 
 
Komunitní role je vedle role vzdělávací nezbytnou podmínkou hodnocení kvality podle ČŠI. 
Hodnocení komunitní role bude realizováno na hodnotící škále formou elektronického 
dotazníku tak, aby bylo možno stanovit opatření pro další rok projektu. 
 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.3 Podpora vzdělávacích organizací jako komunitních 
center 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Hodnotící škála aktivit komunitního centra 
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Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a 
morální odpovědnost 
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, 
umění a tradicím 


Zdroj financování Šablony, rozpočet MAP, OP VVV 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Hodnotící škála  


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Cimburkova, ZŠ Chmelnice, ZŠ Jarov, ZŠ nám.  
J. z  Poděbrad, ZŠ Lupáčova, organizace neformálního 
vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 pro první rok, listopad 2018 pro rok 2018 


 
Aktivita 7.1.4 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání a jejich publikace 
 
Neformální vzdělávání má v rámci MAP neoddělitelný význam právě díky šíři aktivit, které 
pokrývá. V rámci této aktivity budou tyto aktivity zpřístupněny veřejnosti formou publikací  
a formou vyhledávačů. Výsledky budou vyhodnoceny a následně upravena nabídka na 
následující roky. 
 


Číslo a název aktivity 7.1.4 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání  
a jejich publikace 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Přehledná nabídka neformálního vzdělávání prostřednictvím 
katalogu neformálního vzdělávání, vyhledávače a webu pro 
volný čas 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 50 000 Kč 


Indikátor Počet příspěvků, katalog neziskových organizací, počet 
zapojených dětí a žáků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic a všechny subjekty 
neformálního vzdělávání zapojené do projektu 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení organizací neformálního vzdělávání 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2 
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Aktivita 7.1.5 (PŘESAH 2018) Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy 
prostřednictvím profesionálů či profesionálních nástrojů 
 
Posouzení školního klimatu školy profesními nástroji (nespecifikováno) na základě 
rozhodnutí ředitelů škol a přenesení zkušeností do praxe jiných škol (sdílení dobré praxe) je 
považováno za přínos celého projektu. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.5 Podpora různorodých forem posouzení klimatu 
školy prostřednictvím profesionálů či profesionálních nástrojů 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Zpráva o posouzení školního klimatu externími posuzovateli  
a přenos zkušeností k ostatním kolegům 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a 
morální odpovědnost 


Zdroj financování Šablony, rozpočty škol 


Předpokládané náklady 300 000 Kč 


Indikátor Počet realizovaných průzkumů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic 


Spolupráce Zřizovatel, PPP Praha 3 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2018 


 
Aktivita 7.1.6 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 
preventivních funkcí, případně školního psychologa; včetně mediátora 
 
Systematická podpora výchovného poradenství v MČ Praha 3 bude součástí uceleného 
systému opatření pro tuto oblast. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.6 Nastavení profesních podpůrných forem 
výchovného poradenství, preventivních funkcí, případně školního 
psychologa 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Ucelený systém kroků na podporu výchovného poradenství  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování Rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 100 000 KČ 


Indikátor Počet zapojených subjektů a počet realizovaných akcí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Pražačka, ZŠ Chelčického, ZŠ Cimburkova, ZŠ nám.  
J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova 


Spolupráce Zřizovatel a PPP Praha 3 
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Odpovědnost Vedení škol, PS pro ZŠ 


Termín Listopad 2018 


 
Aktivita 7.1.7 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním 
jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví; akční plány rizik škol 
 
Až doposud neexistuje ucelený systém evidence a incidentních hlášení u závažných případů 
patogenních jevů ve školách. MČ hodlá tento systém zavést v druhém roce realizace MAP. 
Systém hlášení kybernetických incidentů a ochrany osobních údajů bude řešen v prvním 
roce. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.7 Nastavení profesního podpůrného nástroje 
předcházení patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany 
duševního vlastnictví; akční plány rizik škol 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Systém hlášení patogenních jevů jako součást preventivních 
opatření škol, a to ve dvou fázích: kyberšikana – eSafety Label 
v roce 2017, ostatní jevy v roce 2018; akční plány rizik škol 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Počet hlášených incidentů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce PPP Praha 3 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 pro část 1 a listopad 2018 pro část 2 


 
 
 
Aktivita 7.1.8 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského 
parlamentu MČ Praha 3 
 
Projekt na podporu žákovské samosprávy bude diskutován a v případě zájmu škol podán 
v rámci výzev v programu OP VVV. Jeho zaměřením budou aktivizující formy práce s žáky 
pro tuto oblast. Pokud nebude podán projekt, bude uspořádán seminář pro podporu těchto 
činností pro všechny školské subjekty. 
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Číslo a název aktivity Aktivita 7.1.8 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení 
žákovského parlamentu MČ Praha 3 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Projekt OP VVV pro žákovskou samosprávu, případně seminář 
k této problematice pro všechny základní školy 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 
SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do 
rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského  
a demokratického života 
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí 
včetně oceňování a uznávání dobrovolných činností 


Zdroj financování Dotační tituly 


Předpokládané náklady 3 000 000 Kč 


Indikátor Počet podpořených subjektů a počet podpořených žáků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ nám.  
J. z Lobkovic 


Spolupráce Uvedené školy 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Příprava projektu červenec-září 2017, realizace 2018 


 


Cíl 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v mateřských 
školách 
 
Dětský kolektiv od raného školního věku až po předškoláka představuje významnou sociální 
skupinu, a tedy i prostředí, ve kterém je třeba vytvářet základní sociální kompetence, rozvíjet 
komunikaci a předcházet negativním projevům chování.  
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  
v mateřských školách indikovalo 36 % MŠ potřebu podpory všech forem profesního rozvoje 
vedoucí k posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání, 36 % indikovalo zájem  
o vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace:  zákonní zástupci – pedagogický 
pracovník. Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky: 21 % 
indikovalo potřebu různorodých forem neformálního vzdělávání, 14 % indikovalo potřebu 
specifikace a následné realizace motivačních programů a benefitů v rámci působnosti 
zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických pracovníků a jejich dalšího 
profesního rozvoje, 14 % indikovalo zájem o podporu školy jako komunitního centra 
rodičovské i další veřejnosti. 
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Aktivita 7.2.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování 
komunikační role všech aktérů vzdělávání 
 
Systematická podpora komunikačních kanálů mezi jednotlivými subjekty (všechny formy), 
sdílení příkladů dobré praxe a podíl všech subjektů na realizaci společného webového 
portálu pro školní i volnočasovou politiku v rámci MAP 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.2.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí 
k posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání 
 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference, semináře, besedy, diskuze i webová platforma pro 
komunikaci všech subjektů v rámci projektu 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 160 000 Kč 


Indikátor Počet příspěvků, počet společných akcí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 204, MŠ Libická, ZŠ a MŠ  
J. Seiferta, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2 


 
 
Aktivita 7.2.2 Podpora školy jako komunitního centra 
 
Komunitní role školy je vedle role vzdělávací nezbytnou podmínkou kvalitní školy podle ČŠI. 
Hodnocení komunitní role školy bude realizováno na hodnotící škále formou elektronického 
dotazníku tak, aby bylo možno stanovit opatření pro další rok projektu. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 7.2.2 Podpora školy jako komunitního centra 


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Hodnotící škála aktivit na poli školy jako komunitního centra 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování Šablony, rozpočet MAP, OP VVV 


Předpokládané náklady 200 000 Kč 


Indikátor Hodnotící škála 
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol 


Termín Listopad 2017 pro první rok, listopad 2018 pro rok 2018 


 
Aktivita 7.2.3 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání a jejich publikace 
 
Neformální vzdělávání má v rámci MAP neoddělitelný význam právě díky šíři aktivit, které 
pokrývá. V rámci této aktivity budou tyto aktivity zpřístupněny veřejnosti formou publikací  
a formou vyhledávačů. Výsledky budou vyhodnoceny a následně upravena nabídka na 
následující roky. 
 


Číslo a název aktivity 7.2.3 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání  
a jejich publikace 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Přehledná nabídka neformálního vzdělávání prostřednictvím 
katalogu neformálního vzdělávání, vyhledávače a webu pro 
volný čas. 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí  
a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání 
SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase 
a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví  
a morální odpovědnost 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 50 000 Kč 


Indikátor Počet příspěvků, katalog neziskových organizací, počet 
zapojených dětí a žáků 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Subjekty neformálního vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení organizací neformálního vzdělávání 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2 


 
Aktivita 7.2.4 (PŘESAH 2018) Nastavení profesních podpůrných forem výchovného 
poradenství, preventivních funkcí, případně školního psychologa; včetně mediátora 
 
Systematická podpora výchovného poradenství v MČ Praha 3 bude součástí uceleného 
systému opatření pro tuto oblast.  
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Číslo a název aktivity Aktivita 7.2.4 Nastavení profesních podpůrných forem 
výchovného poradenství, preventivních funkcí, případně školního 
psychologa  


Typ aktivity Aktivita škol  


Charakteristika aktivity Ucelený systém kroků na podporu výchovného poradenství  


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních  
a občanských kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 
cíle): 
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a 
morální odpovědnost 


Zdroj financování Rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 100 000 KČ 


Indikátor Počet zapojených subjektů a počet realizovaných akcí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Na Balkáně, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ 
Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, MŠ U Zásobní 
zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel a PPP Praha 3 


Odpovědnost Vedení škol, PS pro ZŠ 


Termín Listopad 2018 
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Opatření 8 Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků 
 
Strategie digitálního vzdělávání určuje základní prvky rozvoje této oblasti. Specifickou oblastí 
jsou znalosti pedagogů, bez kterých se nedá očekávat další posun k formulaci zásad 
průmyslu 4:0. Z uvedeného plyne, že právě digitální kompetence učitelů jsou alfou a omegou 
takového rozvoje. Z uvedeného důvodu byla tato oblast zařazena do prioritních jako 
průřezová. Jednotlivá témata navzájem prolínají a vytvářejí s ostatními opatřeními jeden 
celek. 
 
Cíl 8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj 
 
Dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií předurčují postavení 
škol na vzdělávacím trhu. Analýza ukázala, že malá dostupnost evropských projektů 
v minulých letech (tvorba výukových objektů) způsobila i nižší míru osvojení technologií mezi 
učiteli. Z uvedeného důvodu je tedy tato priorita součástí Strategického rámce MAP.  
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků základních škol a jejich rozvoje indikovalo 30 % ZŠ potřebu podpory komplexní 
profesní přípravy pedagogických pracovníků základních škol s vlastní tvorbou výstupů  
a vytvořením profesního portfolia, 20 % indikovalo zájem o komplexní podporu rozvoje 
digitálních technologií od infrastruktury, přes hardware škol, software, vzdělávání a ochranu 
žáků i učitelů před negativními jevy ve virtuálním prostoru; zajištění odpovídajícího softwaru 
a nákup vlastních digitálních technologií pro digitalizaci škol; vzdělávání ředitelů škol  
v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; zvýšení úrovně výuky technických 
předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben a vysoké kvality digitálních 
technologií. 
 
Aktivita 8.1.1 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury přes 
hardware, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před negativními jevy ve 
virtuálním prostoru 
 
Bez obsahu této aktivity nelze předpokládat systematické využívání digitálních technologií ve 
výuce. Je nutno stanovit výchozí úroveň kompetencí učitelů a na jejich základě určit 
podpůrné prostředky. Dále je potřeba zajistit alespoň minimální úroveň ochrany žáků před 
negativními vlivy ve virtuálním prostoru. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.1.1 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií 
od infrastruktury přes hardware, software, vzdělávání a ochranu 
žáků i učitelů před negativními jevy ve virtuálním prostoru 


Typ aktivity Aktivita škol 


Charakteristika aktivity Monitoring digitálních dovedností (KMU, NIDV),  minimální 
hranice virtuální ochrany škol – eSafety Label, GDPR 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 
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Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím 
zdrojům  
2.Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí  
a informatického myšlení žáků  
3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů  
4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury  
5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 
jejich výsledků  
6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 100 000 Kč 


Indikátor KMU pro každou školu, eSafety Label pro každou školu 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Realizační tým MAP 


Termín Listopad 2017 


 
Aktivita 8.1.2 Sdílení příkladů dobré praxe 
 
Prostřednictvím společného uložiště a veřejné prezentace budou zpřístupněny příklady 
dobré praxe z oblasti využívání digitálních technologií v základních školách. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.1.2 Sdílení příkladů dobré praxe 
 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 
matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení žáků  
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů  
Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků  
Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet sdílených příkladů dobré praxe (ICT) 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny zapojené subjekty vzdělávání 
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Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 


 
Aktivita 8.1.3 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního 
rozvoje  
 
Pro rozvoj této oblasti je nezbytné vzdělávání ředitelů všech institucí vzdělávajících žáky. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.1.3 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky  
a strategie digitálního rozvoje včetně zavedení spisových agend 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference a licenční semináře 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů  
5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 
jejich výsledků  
6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 120 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených ředitelů 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny subjekty vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Realizační tým MAP 


Termín Listopad 2017- fáze 1, březen 2018 – fáze 2 
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Aktivita 8.1.4 Modernizace pomůcek a prostor při využívání digitálních technologií; 
Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu odborných 
učeben a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve vazbě na 
organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba 
polytechnických center, dovybavení učeben 
 
Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat odpovídající finanční 
prostředky na danou aktivitu může přinést moderní technologie, bez kterých se nedá 
očekávat nárůst dovedností pedagogických pracovníků. Škola by měla alespoň částečně 
držet trend rozvoje informačních technologií. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.1.4 Modernizace pomůcek a prostor při využívání 
digitálních technologií; Zvýšení úrovně výuky technických 
předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben  
a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol 
ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení 
priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 
dovybavení učeben 


Typ aktivity Infrastruktura 


Charakteristika aktivity Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat 
odpovídající finanční prostředky na danou aktivitu 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 
Průřezové a volitelné opatření MAP Investice do rozvoje kapacit 
základních škol 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.  
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí  
a informatického myšlení žáků  
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů.  
Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.  
 Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků  
Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
 Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování Dotační výzvy, rozpočet MAP 


Předpokládané náklady 20 000 000 Kč 


Indikátor Počet dokončených investičních akcí 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ  
a MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Vedení škol, Řídící výbor MAP 


Termín Červen-září 2017, září-prosinec 2017 
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Cíl 8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich 
rozvoj 
 
Digitální dovednosti v mateřských školách byla dlouhodobě zanedbávána, přestože i zde je 
nutno dbát na moderní komunikační prostředky už vzhledem ke komunikaci s rodiči.  
I mateřská škola se musí přizpůsobit ekonomickým a technologickým trendům. 
 
V rámci dotazníkového šetření v oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 
mateřských škol a jejich rozvoje indikovalo 57 % MŠ potřebu podpory nákupu vlastních 
digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily), 50 % indikovalo potřebu podpory 
vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje, 2 % indikovaly 
potřebu sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně podpory 
takových aktivit prostřednictvím zřizovatele, 1 % indikovalo potřebu komplexní profesní 
přípravy pedagogických pracovníků mateřských škol s vlastní tvorbou výstupů a vytvořením 
profesního portfolia a potřebu vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových  
a softwarových aplikací  v mateřských školách. 
 
Aktivita 8.2.1 Vzdělávání ředitelů mateřských škol v oblasti ekonomiky a strategie 
digitálního rozvoje  
 
Pro rozvoj této oblasti i v mateřských školách je nezbytná systematická příprava ředitelek 
mateřských škol formou workshopů a sdílení zkušeností. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.2.1 Vzdělávání ředitelů mateřských škol v oblasti 
ekonomiky a strategie digitálního rozvoje včetně  zavedení 
elektronických spisových agend 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Konference v rámci MAP s přesahem do polytechnického 
vzdělání, školení virtuální bezpečnosti a etiky, GDPR 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů.  
Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků  
Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 150 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených ředitelek 
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Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


MŠ Vozová, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, 
MŠ Sudoměřská, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ 
Jarov, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Realizační tým MAP 


Termín Listopad 2017 – fáze 1, duben 2018 – fáze 2 


 
Aktivita 8.2.2 Komplexní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol 
s vlastní tvorbou výstupu a vytvoření profesního portfolia 
 
Pro rozvoj této oblasti i v mateřských školách je nezbytná systematická příprava 
pedagogických pracovníků mateřských škol formou workshopů a sdílení zkušeností. Zvláštní 
důraz je nutno klást na etiku virtuálního prostoru, protože kompetence pedagogických 
pracovníků se přenášejí na svěřené děti. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.2.2 Komplexní příprava pedagogických pracovníků 
mateřských škol s vlastní tvorbou výstupu a vytvoření profesního 
portfolia 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Školení pedagogických pracovníků a účast na konferenci 
zaměřené  na polytechnickou výchovu a digitální technologie 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.  
Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí 
a informatického myšlení učitelů.  
Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků  
 Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
 Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 120 000 Kč 


Indikátor Počet proškolených 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 
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Aktivita 8.2.3 Sdílení příkladů dobré praxe 
 
Prostřednictvím společného uložiště a veřejné prezentace budou zpřístupněny příklady 
dobré praxe z oblasti využívání digitálních technologií v mateřských školách. 
 


Číslo a název aktivity Aktivita 8.2.3 Sdílení příkladů dobré praxe 


Typ aktivity Aktivita spolupráce 


Charakteristika aktivity Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru 


Vazba na povinná, 
doporučená, volitelná a 
průřezová opatření MAP 


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace  
a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu  
a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO) 
Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 


Vazba na strategické 
záměry a koncepční 
dokumenty 


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity: 
Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 
výsledků  
Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 
digitálních technologií do výuky a do života školy  
Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 
vzdělávání 


Zdroj financování MAP 


Předpokládané náklady 20 000 Kč 


Indikátor Počet sdílených příkladů dobré praxe (ICT) 


Subjekty, které plánují 
realizovat opatření 


Všechny zapojené subjekty předškolního vzdělávání 


Spolupráce Zřizovatel 


Odpovědnost Řídící výbor MAP 


Termín Listopad 2017 
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Opatření 9: Infrastruktura 
 
Investiční akce s přímým vlivem na výuku jsou popsány jako součást aktivit 1.1.2; 1.2.5; 
6.1.1; 6.2.1; a 8.1.4. 
 
V přehledu dále uvádíme seznam investičních akcí, které byly zařazeny do prvního roku 
realizace přípravy projektů v rámci výzev OP VVV. 
 
Faktory, které rozhodly o zařazení těchto projektů, jsou: 


 způsobilost investičního záměru pro realizaci v daném dotačním titulu 


 zařazení daného investičního záměru ve strategickém rámci 


 naplnění kritérií strategického rámce pro jednotlivá opatření podle ročního plánu 


 zájem ředitelů a ředitelek škol o zařazení takového záměru k realizaci 


 posouzení technických podmínek realizace 


 přiměřenost nákladů cíli 


 udržitelnost nákladů 


Souhrn investic a jejich rozdělení je uveden v tabulkové příloze. 
 


Závěr 
 
Předkládaný roční akční plán s přesahem do roku 2018 definuje základní opatření, jednotlivé 
aktivity i cíle, určuje způsob jejich naplňování a také hodnocení formou indikátorů. 
 
Tento roční akční plán byl sestaven na základě skutečností známých k 14. 7. 2017.  Protože 
se předpokládá, že do projektu vstoupí i další subjekty, bude tento roční akční plán 
aktualizován tak, aby na zářijovém zasedání Řídícího výboru již byla připravena 
aktualizovaná verze tohoto plánu. 
 
Tento akční plán byl schválen řídícím výborem per rollam v červenci 2017. 
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Příloha: Tabulkové vyjádření projektů pro infrastrukturu s označením priorit roku 2017 
 
Legenda:  U projektů označených šedě předpokládáme zahájení realizace ve IV. kvartálu 2017. 
Žádost bude podána v termínu výzvy, která se předpokládá v období říjen 2017 až březen 2018.   
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Název:  
Základní škola, Praha 
3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO: 600036146 
IZO:102073309 
 
 
 
 


Rekonstrukce a 
modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 
 
 


850 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
8.1 


x x  x   x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3,  
Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
- částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 


 1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola, Praha 
3, Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –   
komplexní 
bezbariérovost 


2 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Cimburkova 18/600 
IČ: 63831325 
RED IZO:600036146 
IZO:102073309 


Rekonstrukce 
půdních prostor 
školy; 
rekonstrukce 
střechy včetně 
zateplení 


10 000 000 
 
 
 
 
 


 1.1       x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 
 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách školy 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
8.1 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(fyzika,  
polytechnická 
výchova) 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x  x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
počítačových 
učeben 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 
 


Bezbariérové 
řešení ZŠ  
a MŠ 
Chelčického  
– výstavba 
výtahu 


5 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ:63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 
 


Modernizace 
vybavení MŠ  
v ul. Roháčova 


1 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.2 x x   x   
OPPPR 


4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3,  
Chelčického 43/2614 
IČ: 63831333 
RED IZO:600036162 
IZO:102073368 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s herními  
a edukativními 
prvky MŠ v ul. 
Roháčova 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 


x x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy, komplexní 
bezbariérovost – 
výstavba výtahu  
a plošiny 


6 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Chmelnice, Praha 3,  
K Lučinám 18/2500 
IČ: 63831350 
RED IZO:600036171 
IZO:102073376 
 
 


Revitalizace 
školní zahrady 
s realizací 
herních  
a relaxačních 
prvků 


3 755 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


 
Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jarov, Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve všech 
budovách školy 
 


 
1 011 500  
 
 
 
 
 
 
 


 


 
1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


 
x 


 
x 


 
 
x 


   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jarov, Praha 3,  
V Zahrádkách 48/1966 
IČ: 63831449 
RED IZO:600036197 
IZO:102073261 
 
 


Oživlá zahrada 3 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 
3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 
 


Rekonstrukce a 
modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající ve 
škole 


2 000 000 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
8.1 


 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení učebny 
chemie 


250 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1  x  x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 


Nadstavba 2.NP 
nad jídelnou  
– navýšení 
kapacit 


30 000 000 
 
 
 
 
 
 


 1.1 x x  x x x x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola, Praha 
3, Jeseniova 96/2400 
IČ: 63831341 
RED IZO:600036201 
IZO:102073406 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové učebny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x   x   x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 


Rekonstrukce a 
modernizace 
učeben  
s digitálními 
technologiemi 


300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1 
8.1 


 


x x x x x   OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ:63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních a 
komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 450 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1 
8.1 


 


x x x x x   OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 


Rekonstrukce a 
modernizace 
učebny pro 
jazykovou výuku 


600 000 
 
 
 
 
 
 


Podání 
žádost 
10/201
7 


1.1 
4.1 


 


x    x   OPPPR 
4.1 
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IZO:102073414  


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Rekonstrukce a 
modernizace 
vybavení prostor 
pro přírodní 
vědy 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


Podání 
žádost 
10/201
7 


1.1 
2.1. 
3.1. 


x x x x x  x OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 
 


Rekonstrukce a 
modernizace 
vybavení učebny 
pro výuku STEM 
a polytechnickou 
výchovu 


550 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Podání 
žádost 
10/201
7 


1.1. 
6.1. 


x x X x x  x OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta,  
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431 
RED IZO:600036219 
IZO:102073414 
 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost  


700 000 
 
 
 
 
 
 
 


 1.1 
 


     x  OPPPR 
4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola, Praha 
3, Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 
 
 
 


Modernizace 
informačních  
a komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 700 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 
x x  x x   


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 
 
 


Rekonstrukce 
 a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben (fyzika, 
chemie, 
biologie) 


2 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– částečná 
bezbariérovost 


700 000 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x  


OPPPR 
4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, Lupáčova 1/1200 
IČ: 63831368 
RED IZO:600036120 
IZO:045245088 


Rekonstrukce 
půdních prostor 
školy včetně 
renovace 
střechy 


10 000 000 
 
 
 
 


 
1.1 


 
x x  x x x x 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Vybudování 
multifunkční auly 
školy budova 
nám. J. z 
Lobkovic 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


x x x x x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
jazykové učebny 


800 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
4.1 
4.2 


x   x    
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 
 
 


Modernizace 
informačních  
a komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 
procesy 
probíhající  
ve škole 


1 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben školy 
(chemie, 
přírodověda) 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 


 
10/20
17 – 
podán
í 
žádost
i 


1.1 
6.1 


 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 
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IZO:045241155  


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola, 
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení učebny 
výtvarné 
výchovy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
6.1 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Rekonstrukce  
a modernizace 
prostor ŠD  
s důrazem  
na rozšíření 
stávajících 
kapacit 


1 200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


 x x x x 
 
 


x 
 


OPPPR 
4.1 


 


 
Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


 
Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy –
komplexní 
bezbariérovost – 
vybudování 
výtahu v budově 
v ul. Perunova 


 
5 000 000 
 
 
 
 
 


 
 


1.1 
1.2 


     
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
4.2 


Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 


Vybudování 
polytechnických 
koutků  
ve třídách MŠ 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
6.2 


 x  x x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola  
a mateřská škola,  
Praha 3, nám. Jiřího  
z Lobkovic 22/121 
IČ: 63831406 
RED IZO:600036111 
IZO:045241155 
 


Vybudování 
polytechnického 
centra  
ve dvorním 
traktu školy 


400 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
1.2 
6.1 
6.2 


 x  x x 
x 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 


Modernizace 
učebních 
pomůcek  
pro zájmové 
vzdělávání  
v rámci ŠD 


200 000 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
6.1 


 
 


x x x  x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 
 


Rekonstrukce 
střešní terasy  
– rozšíření 
kapacit ŠD 


7 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 


 
     x x 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola, Praha 
3, nám. Jiřího  
z Poděbrad 7,8/1685 
IČ: 63831392 
RED IZO:600036138 
IZO:045245754 
 


Modernizace 
informačních  
a komunikačních 
technologií 
souvisejících se 
zajištěním 
podmínek pro 
vzdělávací 


700 000 
 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
8.1 


 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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procesy 
probíhající  
ve škole 


 
 
 


Název:  
Základní škola 
Pražačka, Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných 
učeben 
(polytechnická 
výchova, fyzika) 


1 500 000 
 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
6.1 


 x x  x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola 
Pražačka, Praha 3,  
Nad Ohradou 25/1700 
IČ: 63831376 
RED IZO:600036227 
IZO:048134236 


Rekonstrukce 
školní knihovny 


250 000 
 
 
 
 
 
 


 
1.1 
4.1 


x      x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Městská část Praha 3 
IČ:  
00063517 
RED IZO: 
nerelevantní 
IZO: 
Nerelevantní 
 
 
 
 


Rekonstrukce  
a modernizace 
společné 
digitální 
infrastruktury 
škol zřizovaných 
MČ Praha 3 


55 000 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


1.1 
1.2 
8.1 
8.2 


x x  x x   
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Jeseniova 4,6/1680 
IČ: 65992971 
RED IZO:600036049 
IZO:107500531 
 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


3 000 000 
 
 
 
 
 
 


10/201
7 – 
podání 
žádosti 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Jeseniova 98/2593 
IČ:70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky  
a obnovou 
herních prvků 


500 000 
 
 
 


 
 


1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 
 
 
 
 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 
 
 
 
 
 
 
 
 


150 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


1.2 
8.2 


 


x x  x x 
 
 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Jeseniova 98/2593 
IČ: 70108552 
RED IZO:600035956 
IZO:107500418 
 


Vybavení školy 
pomůckami 
podporujícími 
řemesla  
a další činnosti 


200 000 
 
 
 
 
 
 


 


1.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 x x x x   
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, nám.Jiřího  
z Lobkovic 23/119 
IČ: 65993110 
RED IZO:600036006 
IZO:107500426 
 


Vybavení školy 
a zahrady  
v souvislosti  
s navýšením 
kapacit 


15 000 000   
1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
6.2 
7.2 


 


x x x  x x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3,  
Na Balkáně 74/2590 
IČ: 63831295 
RED IZO:600035964 
IZO:107500493 
 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


500 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 
 


Celková 
rekonstrukce 
objektu školy, 
navýšení kapacit 


50 000 000  


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3,  
Na Vrcholu 1a/1955 
IČ: 63831252 
RED IZO:600035948 
IZO:044796641 


Komplexní 
rekonstrukce 
objektu školy  
v ul. Buková, 
navýšení kapacit 


35 000 000  


 
1.2 


     x x 
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola Milíčův 
dům, Praha 3,  
Sauerova 2/1836 
IČ:63831261 
RED IZO:600036103 
IZO:048134791 


Vybavení školy 
interaktivními 
pomůckami 


500 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 


 
1.2 
8.2 


 x  x x   
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou 
vozovnou 17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Vybudování  
a modernizace 
sociálních 
zařízení  
v návaznosti na 
registrované 
kapacity školy 


2 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti  


1.2 
     x  


OPPPR 
4.1 


Název:  
Mateřská škola 
Pražačka, Praha 3,  
Za Žižkovskou 
vozovnou 17/1700 
IČ: 65993161 
RED IZO:600036031 
IZO:107500507 


Renovace terasy 
školy 
 – rozšíření 
herních kapacit 


500 000  


1.2 
6.2 


 


 x   x 
 
 


x 
 


OPPPR 
4.1 


 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Multifunkční 
přírodní zahrada  
s edukativními 
prvky 


2 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 


 
1.2 
6.2 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Sudoměřská 54/1137 
IČ: 63831317 
RED IZO:600035972 
IZO:107504537 


Vybudování 
sociálních 
zařízení  
v návaznosti na 
registrované 
kapacity školy 


2 000 000  


 
1.2 


     x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Mateřská škola, Praha 
3,  
U Zásobní zahrady 
6/2697 
IČ: 70108544 
RED IZO:600036081 
IZO:107500621 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
mlhoviště, pítko 
apod. 


250 000 
 


 


 
1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Mateřská škola, Praha 
3, Vozová 5/953 
IČ: 65993152 
RED IZO:600036057 
IZO:107500566 
 
 


Úprava zahrady 
školy, doplnění  
o herní  
a edukativní 
přírodní prvky, 
terénní úpravy 
apod. 


500 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti  


1.2 
6.2 


 x   x 
 
x 


 
 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Waldorfská mateřská 
škola, Praha 3,  
Koněvova 240a/2497 
IČ: 63831309 
RED IZO:600035981 
IZO:108000028 


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy  
– bezbariérovost 


2 000 000  


1.2      x  
OPPPR 


4.1 
4.2 
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Název:  
Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
stávajícího 
souboru 
mobilních 
zařízení 


 
260 000 


 


 
1.1 


 
 
x 


  
 
x 


 
x 


 
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
místnosti  
pro zrakovou 
edukaci 


100 000  


1.1 
2.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Modernizace 
muzikotera-
peutického 
ateliéru 


200 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 1.1    x  x  


OPPPR 
4.1 


Název:  
Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rekonstrukce 
prostoru terasy  
s využitím  
pro rozvoj 
kompetencí 
žáků 


500 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 


1.1 
2.1 
3.1 
7.1 


 x   x x  
OPPPR 


4.1 
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Název:  
Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,  
U Zásobní zahrady 8 
IČ: 70845883 
RED IZO:600020851 
IZO:110035577 


Rozšíření 
mobiliáře  
o další 
kompenzační 
pomůcky  
pro žáky 


250 000  


1.1      x  
OPPPR 


4.1 


Název:  
Dům dětí  
a mládeže Praha 3 - 
Ulita 
IČ: 45241848 
RED IZO:600027422 
IZO:045241848 


Přestavba 
objektu bývalé 
garáže na 
komunitní 
klubovnu 


3 400 000  
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
7.1 
7.2 


       
OPPPR 


4.1 


Název:  
Základní umělecká 
škola, Praha 3, 
Štítného 5 
IČ: 61387894 
RED IZO: 600001857 
IZO:102073520 


Přestavba 
divadelního sálu 
pro výuku 
literárně 
dramatického 
oboru 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 


5.1 
6.1 
7.1 


    
 
 
 
x 


 
 
 
 
x 


  
 
 
 
 
x 


 
 
 


OPPPR 
4.1 


Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9, Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Rekonstrukce 
prostor pro 
knihovnu a 
mediatéku 
sloužící jako 
komunitní 
centrum a 
modernizace 
vybavení 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 
 


1.1 
5.1 
6.1 
7.1 


 
 


    
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 
x 


  
 
 
 
 
 
x 


 
 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 
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Název:  
Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní 
umělecká škola, 
Komenského náměstí 
400/9,  Praha 3 
IČ: 70874204 
RED IZO: 600001873 
IZO – ZUŠ: 
110001613 


Modernizace 
hudebního 
příslušenství  
pro rozvoj  
uměleckých 
kompetencí 


3 000 000 10/201
7 – 
podání 
žádosti 
 


1.1 
5.1 
7.1 


    
 
 
 
x 


   
 
 
 
x 


 
 
 
 
 


OPPPR 
4.1 


Název: 
Mateřská škola, Praha 
3, Za Žižkovskou 
vozovnou 17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


Rekonstrukce 
venkovních 
prostor pro žáky 
mateřských škol 
všech věkových 
kategorií 


600 000  1.1.       X OPPR 
4.1. 


 
Název: 
Mateřská škola, Praha 
3, Za Žižkovskou 
vozovnou 17/1700,  
IČ: 65993161 
REDIZO:  
600036031 
 


 
Rozšíření 
kapacit 
mateřské školy 
včetně 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení 


 
 
 
4 000 000 


  
 
 
 


1.1. 


       
 
 
 


X 


 
 
 
 


OPPR 
4.1. 


Název: NOVÁ TROJKA, 
z.s., Jeseniova 519/19, 
Praha 3 
IČ: 26594161 


Revitalizace 
prostor sálu 
určeného pro 
výuku sociálně 
vyloučených 
skupin dětí 


250 000 10/201
7 – 
poddán
í 
žádosti 


1.1. 
7.1. 


      x OPPPR 
4.1. 
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Úvod 


Roční akční plán na školní rok 2018/2019 s vyhodnocením dosavadních aktivit pro území 


městské části Praha 3 s přesahem do období po ukončení projektu (dále jen „Roční akční plán“) 


je součástí dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do 


roku 2023 (dále jen MAP). V dokumentu se uvažuje s plánováním v rozsahu školního roku 


2018/2019, což samo o sobě znamená přesah do období po ukončení projektu. Protože 


Strategický rámec MAP stanovuje jasně priority partnerství až do roku 2023, byl Roční akční 


plán sestaven jako ucelený soubor potřebných aktivit, u kterých se předpokládá realizace 


 i v následujících letech. Roční akční plán by proto měl alespoň z části zůstat relevantním 


rámcem aktivit, směřujících k rozvoji vzdělávání na území městské části Praha 3 i po skončení 


školního roku 2018/2019. Dosavadní aktivity Ročního akčního plánu byly evaluovány ke dni 


30. 8. 2018 a upraveny tak, aby byly jejich cíle ve školním roce 2018/2019 pokud možno


naplněny, eventuálně tak aby mohly naplánované aktivity smysluplně pokračovat dle potřeby


i v následujících letech. Tento dokument je naplánován s přesahem minimálně jeden rok do


období po skončení projektu.


Roční akční plán vychází ze Strategického rámce MAP pro území MČ Praha 3 do roku 2023 


(dále jen Strategický rámec), schváleného 26. 3. 2018 Řídícím výborem. Roční akční plán 


popisuje jednotlivé aktivity a kroky vedoucí k naplnění opatření, která vychází z obecných cílů 


Strategického rámce.  


Nejprve byl vytvořen dokument Návrh opatření pro Roční akční plán. Z obecných cílů 


uvedených ve Strategickém rámci byly vybrány ty, které je reálné v plánovaném období naplnit. 


Ke každému vybranému obecnému cíli bylo vytvořeno opatření a byl popsán důvod, proč bylo 


dané opatření zvoleno.  


Při výběru jednotlivých opatření byly vždy respektovány výsledky dotazníkového šetření 


provedeného MŠMT ČR, projektové záměry jednotlivých školských zařízení a také 


proběhnuvší diskuze pracovní skupiny spolu s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci 


MAP. Celkem bylo navrženo 8 opatření – vždy pro základní a mateřské školy.  V každém 


z těchto opatření byly stanoveny dílčí kroky – aktivity, které mohou přispět k naplnění opatření 


v daném časovém horizontu.   


Popis opatření a metodika získání podkladů pro Roční akční plán 


Roční akční plán byl projednán v rámci pracovních skupin a formou dotazníků specifikovány 


potřeby jednotlivých partnerů v rámci MAP. Vždy jsou stanoveny indikátory, časový 


harmonogram a způsob ověření naplňování daného opatření. Opatření, cíle a aktivity tohoto 


Ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019 byla navržena na základě dotazníkového 


šetření potřeb zapojených aktérů vzdělávání provedeného v rámci projektu v období duben až 


červen 2017 a byla již součástí předchozího dokumentu Ročního akčního plánu na rok 2017 


s přesahem do roku 2018. Z jednání pracovních skupin MAP v průběhu roku 2018 vyplynula 


shoda na pokračování v těchto aktivitách. Řídící výbor MAP projednal tento dokument po 


zapravení připomínek v září 2018.  
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Nejprve proběhlo předběžné vyhodnocení plnění indikátorů stávajících aktivit Ročního akčního 


plánu, následně proběhla jednání všech pracovních skupin (duben až červenec 2018). Členové 


pracovních skupin projednali konkrétní aktivity a kroky, které povedou k naplnění cílů opatření 


a zároveň tyto návrhy byly ověřeny prostřednictvím individuálních dotazů jednotlivým 


subjektům.   


Jednotlivé dílčí aktivity byly nadále diskutovány s partnery a byly definovány oblasti – aktivity, 


které považují všichni partneři za prioritní. Stejně tak byly zvoleny postupy, financování  


i způsoby hodnocení.  


Paralelně s aktualizací Ročního akčního plánu probíhala kontinuální evaluace stávajících 


aktivit, tak aby k 30. 8. 2018 mohl být finalizován návrh aktualizace Ročního akčního plánu, 


obsahující vyhodnocením naplňování dosavadních aktivit.   
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Seznam všech zapojených subjektů  


V seznamu jsou uvedeny přesné názvy subjektů zapojených v MAP k datu jeho sestavení  


a dále pak zkrácené názvy, které jsou dále v textu využívány pro přehlednost dokumentu.  


ZÁKLADNÍ ŠKOLY   


Pořadové  


číslo  


Celý název školy  Zkrácený název  


1.  Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600  ZŠ Cimburkova  


2.  Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  


Chelčického 43/2614 odloučené 


pracoviště:  


Žerotínova 36/1100 – I. stupeň ZŠ  


ZŠ a MŠ Chelčického  


3.  ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400  ZŠ Jeseniova  


4.  ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500  ZŠ Chmelnice  


5.  ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200  ZŠ Lupáčova  


6.  ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700  ZŠ Pražačka  


7.  Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 


nám. J. z Lobkovic 22/121 odloučené 


pracoviště:   


Perunova 6/975 – I. stupeň ZŠ  


ZŠ a MŠ nám. J. 


z Lobkovic 


8.  ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685  ZŠ nám. J. z Poděbrad  


9.  Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, 


Praha 3, Vlkova 31/800  


ZŠ a MŠ J. Seiferta  


10.  Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V 


Zahrádkách 48/1966   


ZŠ a MŠ Jarov  


MATEŘSKÉ ŠKOLY   


Pořadové  


číslo  


Celý název školy  Zkrácený název  


1.  Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680  MŠ Jeseniova 4  


2.  Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593  MŠ Jeseniova 98  


3.  Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686  MŠ Jeseniova 204  


4.  Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 


240a/2497  


MŠ Waldorfská  


5.  Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271  MŠ Libická  


6.  Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590  MŠ Na Balkáně  


7.  Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955  MŠ Na Vrcholu  


8.  Mateřská škola, Praha 3,  nám. J. 


z Lobkovic 23/119  


MŠ nám. J. z Lobkovic  


9.  Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 


2/1836  


MŠ Milíčův dům  


10.  Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137  MŠ Sudoměřská  


11.  Mateřská škola, Praha 3,  U 


Zásobní zahrady 6/2697  


MŠ U Zásobní zahrady  


12.  Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953  MŠ Vozová  


13.  Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za 


Žižkovskou vozovnou 17/1700  


MŠ Pražačka  
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14.  Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 


Chelčického 43/2614  


odloučené pracoviště: Žerotínova 36/1100  


ZŠ a MŠ Chelčického  


15.  Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 


Chelčického 43/2614  


odloučené pracoviště: Roháčova 38a/535  


ZŠ a MŠ Chelčického  


16.  Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 


nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  odloučené 


pracoviště: Perunova 6/975  


ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic  


17.  Základní škola a mateřská škola Jaroslava 


Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 odloučené 


pracoviště: Přibyslavská 1/800  


ZŠ a MŠ J. Seiferta  


18.  Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V 


Zahrádkách 48/1966  


ZŠ a MŠ Jarov  


SEZNAM NNO A ORGANIZACÍ JINÝCH ZŘIZOVATELŮ  


Pořadové  


číslo  


Název  


1.  Buči z.s., Koněvova 2430/162, Praha 3  


2.  "INFO-DRÁČEK, z.s.", Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4  


3.  REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 1698/15, Praha 3  


4.  JULIUS, z.s., Bořivojova 1081/40, Praha 3  


5.  NOVÁ TROJKA, z.s., Jeseniova 519/19, Praha 3  


6.  01/71 ZO ČSOP Koniklec, Vlkova 34, Praha 3  


7.  Husitské centrum, o.p.s., V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha   


8.  Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N., V Domově 1875/22, Praha 3  


9.  "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (dále jen RKC Paleček)  


Uralská 634/10, Bubeneč, 160 00 Praha  


10.  Mateřská škola Paleček o.p.s. (dále jen RKC Paleček) U  


Zásobní zahrady 2697/6, Praha 3  


11.  spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové, Cimburkova 252/19, Praha 3  


12.  R - Mosty, z.s, Blahoslavova 230/4, Praha 3  


13.  Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Pernerova 10/32, Karlín, Praha 8  


14.  Alfa Human Service, z.s., Na Vrcholu 2595/25, Praha 3  


15.  Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s. Biskupcova 


1733/31, Praha 3  


16.  Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3  


17.  My. Aktivity, o. p. s., Nad Ohradou 2667/17, 130 00 Praha 3  


18.  Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich Lucemburská 42, 


130 00 Praha 3  


19.  BcA. Ján Nemec, baletní škola, Táboritská 1000/23, Praha 3  


20.  Club Sport Vítkov, z.s., Ke Hřišti 27, 250 63 Veleň  


21.  Beztíže, z. ú., Doudova 319/29, Podolí, Praha 4  


22.  Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 2445/8  


23.  Základní umělecká škola, Štítného 5/520, 130 00 Praha 3  


24.  Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, základní umělecká škola (GMHS), 


Komenského náměstí 400/9, Praha 3  
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Obecné cíle  


Obecné cíle byly definovány na základě analýzy potřeb aktérů MAP na území MČ Praha 3 


(analytická část MAP), jasně byly zformulovány v dohodě o prioritách a následně schváleny 


Řídícím výborem v dokumentu Strategický rámec MAP (verze 12), (dále také SR). Ve SR jsou 


obecné cíle MAP formulovány jako priority a cíle MAP. V bližším popisu jednotlivých cílů jsou 


pak identifikovány a navrženy možné jednotlivé dílčí kroky a aktivity vedoucí k dosažení těchto 


cílů.  


 


 


Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP  


Priorita 1  
Podpora inkluzivního vzdělávání  v 


základních školách a mateřských 


školách  


Cíl 1.1  Inkluzivní vzdělávání na základních školách  


Cíl 1.2  Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách  


Priorita 2  
Rozvoj čtenářské gramotnosti   


v základních školách a mateřských školách  


Cíl 2.1  Čtenářská gramotnost na základních školách  


Cíl 2.2  Čtenářská pregramotnost v mateřských školách  


Priorita 3  
Rozvoj matematické gramotnosti  v 


základních školách a mateřských školách  


Cíl 3.1  Matematická gramotnost na základních školách  


Cíl 3.2  Matematická pregramotnost v mateřských školách  


Priorita 4  Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti  


Cíl 4.1  
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních školách  
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Cíl 4.2  Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách  


Priorita 5  Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti  


  


Cíl 5.1  Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti vzákladních školách  


Cíl 5.2  Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách  


Priorita 6  Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání  


Cíl 6.1  Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v základních školách  


Cíl 6.2  Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách  


Priorita 7  Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


Cíl 7.1  
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v 


základních školách  


Cíl 7.2  
Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v 


mateřských školách  


Priorita 8  Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků  


Cíl 8.1  Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj  


Cíl 8.2  Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj  


  


Z prioritních oblastí uvedených ve Strategickém rámci (verze 12.0 z 26. 3. 2018) byly do 


dokumentu Roční akční plán na školní rok 2018/2019 s vyhodnocením dosavadních aktivit  


(s přesahem do období po ukončení projektu) vybrány ty cíle, které je reálné v plánovaném 


období naplnit. Byla vytvořena implementační opatření a ke každému opatření byly zvoleny dílčí 


cíle v rámci opatření, kterých bude dosaženo prostřednictvím plánovaných aktivit.  







 


 


9 


 


Opatření, jejich dílčí cíle a plánované aktivity  


V následujících kapitolách jsou podrobně představena jednotlivá opatření a aktivity, kterými 


bude naplňován Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání včetně 


rozpracování indikátorů úspěšnosti řešení. Plán shrnuje veškerá opatření s tím, že jsou 


barevně vyznačena opatření a aktivity podle jednotlivých let. Veškeré aktivity byly vždy 


diskutovány se všemi partnery.  


Opatření 1: Podpora inkluzivního vzdělávání v základních 


a mateřských školách  


 


Podpora inkluzivního vzdělávání je prioritou vyplývající z mezinárodních závazků ČR, 


následně pak přímo z dokumentů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 


2015-2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 -2018, Dlouhodobý záměr 


vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy  


2016-2020 (dále také DZ HMP) sama o sobě představuje povinné opatření MAP, bez 


kterého je tento projekt nerealizovatelný.   


Účastnící  MAP se na základě dotazníkového šetření potřeb zapojených aktérů vzdělávání 


provedeného v rámci projektu a pracovních jednání v období duben až červen 2017 shodli na 


implementaci tohoto opatření prostřednictvím následujících aktivit, vedoucích k dosažení 


klíčových cílů podpory inkluzivního vzdělávání v základních školách a podpory inkluzivního 


vzdělávání v mateřských školách (a v organizacích neformálního vzdělávání). Tato shoda 


přetrvává i v průběhu roku 2018. Obdobně přetrvává také shoda týkající se dalších opatření  


a cílů MAP i aktivit sloužících k jejich implementaci.  


    Cíl 1.1 Podpora inkluzivního vzdělávání v základních školách 


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v základních školách 


indikovalo 60 % ZŠ potřebu navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků 


školských poradenských zařízení, 50 % indikovalo potřebu rekonstrukce a modernizace 


prostor škol a 50 % indikovalo potřebu podpory vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným 


mateřským jazykem.   


Aktivita 1.1.1 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků školských 


poradenských zařízení  


K podpoře inkluzivního vzdělávání v základních školách dojde navýšením personálních kapacit 


pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení o školního psychologa, školního 


speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, či sociálního pedagoga. Plánované aktivity jsou 


plně ve shodě s opatřením v oblasti základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016 – 2020 


číslo II. 8 Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů. Všechny aktivity 


zcela jistě přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora 


dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.  
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Číslo a název aktivity  1.1.1 Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků 


školských poradenských zařízení  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Navýšení personálních kapacit pedagogických pracovníků 


školských poradenských zařízení o školního psychologa, 


školního speciálního pedagoga, asistenta pedagoga či 


sociálního pedagoga  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 


základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016- 2020 číslo II. 


8 Podpora školních poradenských služeb a školních psychologů  


Zdroj financování  Šablony, dotační tituly, rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  1 000 000 Kč pro rok 2017  


Indikátor  Počet podaných žádostí o podporu, počet  přijatých pracovníků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Lupáčova, ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ 


Chelčického, ZŠ Cimburkova, ZŠ a MŠ nám. J.  z Lobkovic  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018   Podáno 182 šablon, přijato 10 pracovníků. (u MŠ v rámci šablon 


přijati 4 školní asistenti a 1 chůva)  


 


Aktivita 1.1.2 Rekonstrukce a modernizace prostor škol  


Inkluzivní i polytechnické vzdělávání bude podpořeno rekonstrukcí a modernizací stávajících 


prostor odborných učeben, vybudováním počítačové učebny, či multifunkční auly sloužící 


společnému vzdělávání. Plánované aktivity jsou ve shodě s opatřením v oblasti základního 


vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 číslo II. 5 Podpora polytechnické výchovy, 


matematické a přírodovědné gramotnosti na základních školách a číslo II. 7 Zlepšování 


vybavenosti škol. Všechny plánované aktivity přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 


3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a 


doporučeného opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 


(včetně STEM a EVVO). Přispějí také k naplnění průřezového opatření MAP Investice do 


rozvoje kapacit základních škol.  


Číslo a název aktivity  1.1.2 Rekonstrukce a modernizace prostor škol  


Typ aktivity  Infrastruktura  


Charakteristika aktivity  Podpora inkluzivního i polytechnického vzdělávání rekonstrukcí 


a modernizací stávajících prostor odborných učeben, 


vybudováním počítačové učebny, či multifunkční auly sloužící 


společnému vzdělávání. Tato aktivita zahrnuje veškeré 


rekonstrukce mající přesah do ostatních opatření Ročního 


akčního plánu.  


Přílohu tohoto plánu tvoří přehled investičních akcí.   
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Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem a doporučené opatření 


MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém  


 vzdělávání (včetně STEM a EVVO). Průřezové opatření MAP 


Investice do rozvoje kapacit základních škol  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Plánované aktivity jsou ve shodě s opatřením v oblasti 


základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016- 2020 číslo II. 


5 Podpora polytechnické výchovy, matematické a přírodovědné 


gramotnosti na základních školách a číslo II. 7 Zlepšování 


vybavenosti škol  


Zdroj financování  Dotační tituly, příprava projektů – rozpočet MAP, prostředky 


zřizovatele  


Předpokládané náklady  500 000 Kč pro přípravu projektů – žádostí o podporu  


Indikátor  Počet podaných žádostí o podporu  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ a 


MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Realizační tým MAP a ředitelství škol  


Termín  Červenec až září 2017 – příprava projektů, dále podle 


harmonogramu výzev, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Identifikovány požadavky 13 právních subjektů (ZŠ a MŠ), na 


základě nich zpracovány fiše a logické rámce. Celkem v OP VVV 


bylo podáno 9 projektů za celkovou cenu 21 mil. Kč. Projekty 


byly dále podány samostatně od zřizovatele Hudební školy hl.m. 


Prahy. Část projektů financována z dotačních projektů MČ Praha 


3  


 


Aktivita 1.1.3 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským 


jazykem (OMJ)  


Vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem bude podpořeno formou 


kroužků, kurzů a vytvořením funkčního systému podpory těchto žáků vytvořeného v rámci 


dílčích projektů. Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným mateřským jazykem 


je plně ve shodě s opatřením v oblasti základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016 -


2020 číslo II. 3 Podpora integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Všechny 


plánované aktivity přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a 


podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.  


Číslo a název aktivity  1.1.3 Podpora vzdělávání v českém jazyce u žáků s odlišným 


mateřským jazykem  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Vzdělávání v českém jazyce u žáků s OMJ formou kroužků, 


kurzů a vytvořením funkčního systému podpory těchto žáků v 


rámci dílčích projektů  
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Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 číslo II. 3 Podpora integrace žáků s odlišným 


mateřským jazykem  


Zdroj financování  Šablony, projekty MHMP, Dotace MČ Praha 3  


Předpokládané náklady  500 000 Kč  


Indikátor  Počet žáků, kteří prošli danými kurzy  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ Chelčického, ZŠ Cimburkova, 


ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova  


Spolupráce  Zřizovatel, NNO  


Odpovědnost  Vedení školy  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Podpořeno bylo 294 žáků, využito bylo 4 projektů a formou 


doučování v rámci šablon bylo podpořeno dalších 16 žáků, přímo 


prostředky MČ 36 žáků. K tomuto počtu ještě nutno přičíst 36 


dětí podpořených na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města 


Prahy, základní umělecké škole a 10 dětí podpořených 


organizacemi neformálního vzdělávání. 26 předškolních dětí s 


OMJ bylo podpořeno organizacemi neformálního vzdělávání.  


 


Aktivita 1.1.4 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných technických 


opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; Pasportizace škol se zohledněním stávajících 


kapacit a inkluzivních opatření   


V rámci této aktivity budou zpracovány základní dokumenty pro realizaci opatření zajištění 


systému podpory inkluzivního vzdělávání včetně plánů rizik podle ČSN 734400. Souběžně 


budou vypracovány nové pasporty škol se zohledněním stávajících kapacit ve vazbě na 


změnu financování regionálního školství. 
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Číslo a název aktivity  1.1.4 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných   


technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


Pasportizace škol se zohledněním stávajících kapacit a 


inkluzivních opatření  


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Příprava základních dokumentů určujících strategii rozvoje 


vzdělávání a intervence zřizovatele do této oblasti   


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Aktivita je v souladu s opatřením v oblasti základního vzdělávání 


DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 Podpora zavádění konkrétních 


opatření v souvislosti s legislativními změnami ve školské 


legislativě do praxe  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  80 000 Kč  


Indikátor  Studie bezbariérovosti, plány rizik, pasporty základních škol  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3 


Spolupráce  Zřizovatel 


Odpovědnost  Realizační výbor  


Termín  Listopad 2017  


Vyhodnocení 30.8.2018  30.6 2017 byla zpracována studie bezbariérovosti škol na území 


MČ Praha 3, školy zřizované MČ prošly pasportizací zohledňující 


stávající kapacity a inkluzivní opatření. Aktivita byla naplněna. V 


budoucnu předpokládáme návazné kroky k realizaci stavebně 


technických opatření na jednotlivých školách (viz plán investic). 


Celkem v rámci OP PPR podáno 9 projektů, 2 x realizace pro 


inkluzívních opatření z prostředků MČ a dalších projektů. Bylo 


provedeno mapování vybraných škol z hlediska dostupnosti pro 


handicapované občany.  







 


 


Aktivita 1.1.5 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního i neformálního a 


zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky školních poradenských pracovišť; 


Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze  


Ve sdíleném úložišti i prostřednictvím veřejné knihovny budou zpřístupněny elektronické 


materiály k problematice společného vzdělávání včetně příkladů dobré praxe ze všech 


relevantních organizací podílejících se na společném vzdělávání (formální i neformální 


vzdělávání).    


 


 


 


Číslo a název aktivity  1.1.5 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k 


inkluzi formou sdíleného prostoru a povinného vkladu všech 


subjektů (formálního i neformálního a zájmového vzdělávání); 


zejména pak pro pracovníky školních poradenských pracovišť; 


Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s 


oblastí inkluze   


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Elektronická databáze dokumentů a příkladů dobré praxe včetně 


začleňování žáků z málo podnětného prostředí  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Aktivita je v souladu s opatřením v oblasti základního vzdělávání 


DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 Podpora zavádění konkrétních 


opatření v souvislosti s legislativními změnami ve školské 


legislativě do praxe  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  80 000 Kč  


Indikátor  Webová aplikace s příklady dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání), všechny 


základní školy zřizované MČ Praha 3, Dům dětí a mládeže Praha 


3 - Ulita, Beztíže, z. ú., NOVÁ TROJKA, z. s.  


Spolupráce  Zřizovatel, partneři  


Odpovědnost  Realizační výbor  


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  ZŠ Cimburkova, ZŠ Lupáčova, ZŠ Nám. J. z Lobkovic mají 


vytvořeny své lokální obecné knihovny materiálů a pomůcek. 


Webová aplikace s příklady dobré praxe, na portálech 


www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz: bylo celkem 


shromážděno přes 1500 příspěvků k problematice priorit podle 


strategického rámce.  



http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

file://///nas02/OS_OS/AKCE__MAP_PRAHA%203/EVALUACE_Konecna/MAP-plnaverze/souborkonecny/strategie/www.skolypraha3.cz

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 1.1.6 Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických pracovníků 


včetně asistentů pedagoga, a to formou moderních metod práce tak, aby byla výuka 


narušována co nejméně a byly využívány moderní formy vzdělávání (mentoring, 


koučing, e-learning); Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti inkluzivního 


vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace 


školského zákona   


Formou konferencí, workshopů, ale také seminářů s prezenční účastí bude podporována 


aktivita funkčního vzdělávání všech aktérů společného vzdělávání tak, aby pro všechny byly k 


dispozici relevantní informace k dané problematice. Toto vzdělávání bude zahrnovat nejen 


konference pořádané v rámci MAP, ale i dostupné konference, které jsou pořádány pro 


podporu novely školského zákona.  


Číslo a název aktivity  1.1.6  Systém vzdělávání a výměny zkušeností pedagogických 


pracovníků včetně asistentů pedagoga, a to formou moderních 


metod práce tak, aby byla výuka narušována co nejméně a byly 


využívány moderní formy vzdělávání (mentoring, koučing, e-


learning);  Systémové vzdělávání ředitelů škol v oblasti 


inkluzivního vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o 


povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona; 


propagace a systematické zlepšování vnímání vzdělávací praxe 


školy s vyšším podílem dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem 


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference, workshopy, přehled dostupných materiálů  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 


základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 č. II. 6 


Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických 


pracovníků a zvyšování jejich prestiže  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  120 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených pracovníků škol  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání)  


Spolupráce  Zřizovatel, partneři  


Odpovědnost  Realizační výbor  


Termín  Únor 2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Celkem bylo proškoleno 302 pracovníků. Nad rámec uvedeného 


probíhá individuální DVPP na jednotlivých školách v rámci 


šablon. Celkem bylo proškoleno také 31 pedagogických 


pracovníků, působících v organizacích neformálního vzdělávání. 


Přehled podpořených osob v celém projektu v příloze evaluační 


zprávy.  


 







 


 
 


Aktivita 1.1.7  


Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro žáky vyžadující podpůrná 


opatření (žáci s handicapem a žáci mimořádně nadaní) s dosahem do oblasti formálního 


i neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem na jejich vzájemnou kooperaci   


V rámci základních škol Praha 3 bude formou projektu vyhlášen rozvojový program na podporu 


společného vzdělávání, a ten samostatně vyhodnocen formou soutěže O Pohár starosty 


Hartiga jako jedné z forem prolínání formálního a neformálního vzdělávání.  


Číslo a název aktivity  1.1.7 Příprava rozvojových programů a projektových dnů pro 


žáky vyžadující podpůrná opatření (žáci s handicapem a žáci 


mimořádně nadaní) s dosahem do oblasti formálního i 


neformálního a zájmového vzdělávání a s důrazem  na jejich 


vzájemnou kooperaci, vhodně provedené změny spádových 


oblastí škol  


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Soutěž O Pohár starosty Hartiga jako forma veřejného ocenění 


projektů na podporu inkluzivního vzdělávání; workshop pro 


rodiče, konference  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením v oblasti 


základního vzdělávání stanoveném DZ HMP 2016-2020 č. II. 9 


Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti  


s legislativními změnami ve školské legislativě do praxe  


Zdroj financování  MAP a rozpočet OŠ  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Realizované projekty  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Základní školy (formální i neformální vzdělávání), Beztíže, z. Ú., 


Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, NOVÁ TROJKA, z. s.,  RKC 


Paleček  


Spolupráce  Zřizovatel, partneři  


Odpovědnost  Realizační výbor  


Termín  Květen 2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Počet projektů škol MČ 20 v průběhu dvou let.  Podpořeno 185 


žáků včetně 44 dětí v organizacích NNO. Provedena změna 


spádových oblastí (motivovaná snahou o začlenění většího 


počtu žáků s různou formou podpůrných opatření a handicapů. 


Příprava pracovní skupiny pro oblast sociálního začleněňování.  


Realizován projekt Zdravé děti na Trojce  


 


 


 







 


 
 


Cíl 1.2 Podpora inkluzivního vzdělávání v mateřských školách  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v mateřských školách 


indikovalo 69,2 % MŠ potřebu podpory logopedické péče v mateřských školách, 30,7 % 


indikovalo potřebu podpory osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol 


pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský a 23 % indikovalo 


potřebu systému vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění jejich 


informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona. 23 % indikovalo 


potřebu přípravy obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze.   


Inkluzivní vzdělávání v mateřských školách bude proto podpořeno následujícími aktivitami:  


Aktivita 1.2.1 Podpora logopedické péče v mateřských školách  


Logopedická péče v mateřských školách bude podpořena účastí pedagogického personálu na 


školeních a konferencích zaměřených na děti s vývojovými poruchami a logopedickými 


vadami, vyškolením logopedického asistenta, formou DVPP, působením externího odborníka 


(např. formou logopedické poradny pro rodiče), podporou studia logopedie v rámci 


osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků. Pro financování bude využito šablon. 


Všechny plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I. 3 Podpora nabídky logopedické 


péče v oblasti předškolního vzdělávání stanoveným DZ HMP 2016-2020. Přispívají rovněž  


k naplnění povinného opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze 


– kvalita a povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 


školním neúspěchem. 


 


Číslo a název aktivity  1.2.1 Podpora logopedické péče v mateřských školách  


Typ aktivity  Aktivity spolupráce  


Charakteristika aktivity  Školení, konference zaměřené na děti s vývojovými poruchami a 


logopedickými vadami, vyškolení logopedického asistenta,  


DVPP, působení externího odborníka  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita, Povinné opatření MAP č. 3 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Všechny plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I.3 


Podpora nabídky logopedické péče v oblasti předškolního 


vzdělávání stanoveným DZ HMP 2016-2020  


Zdroj financování  Šablony, dotační tituly, rozpočet škol, ostatní zdroje  


Předpokládané náklady  700 000 Kč  


Indikátor  Počet intervencí v oblasti logopedie  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, 
MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám.  


J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ 


U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  







 


 
 


Termín  Listopad 2017 – vyhodnocení, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Pravidelná podpora pro 26 dětí, 3 děti v péči logoped. kliniky 


22.6.2017 Workshop na téma výzvy OP VVV č. 02_16_023 


Šablony 14 účastníků. V rámci šablon přijati 4 školní asistenti a 


jedna chůva.  


 


Aktivita 1.2.2 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských 


škol pro komunikaci s dětmi, které nemají český jazyk jako jazyk mateřský  


Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol pro komunikaci s dětmi, které 


nemají český jazyk jako jazyk mateřský, bude podpořen formou školení, vzdělávacích kurzů, 


didaktických materiálů a spoluprací s organizacemi neformálního vzdělávání. Všechny 


plánované aktivity jsou plně ve shodě s opatřením I. 5 Podpora integrace dětí s odlišným 


mateřským jazykem (OMJ) stanoveným DZ HMP 2016 - 2020. Přispívají rovněž k naplnění 


povinného opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  


a povinného opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 


školním neúspěchem.    


Číslo a název aktivity  1.2.2 Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků 


mateřských škol pro komunikaci s dětmi, které nemají český 


jazyk jako jazyk mateřský  


Typ aktivity  Aktivity spolupráce  


Charakteristika aktivity  Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ pro 


komunikaci s dětmi s OMJ, školení, kurzy, didaktické materiály, 


spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita  


Povinné opatření MAP č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 


a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření I. 5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 


jazykem stanovené DZ HMP 2016-2020   


Zdroj financování  Šablony, dotační tituly, MAP  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených pedagogických pracovníků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 204, ZŠ a MŠ nám.  


J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Zvýšenou péčí pedagogů bylo podpořeno 36 dětí s OMJ, z toho 


18 v rámci šablon. Přímá podpora osobního rozvoje PP MŠ pro 


komunikaci s dětmi s OMJ proběhla jen v rámci jednotlivých škol, 


proškoleno 11 účastníků. V přípravě je jazykový kurz anglického 


jazyka jako hlavního komunikačního nástroje.  







 


 
 


Aktivita 1.2.3 Systém vzdělávání ředitelek mateřských škol v oblasti inkluzivního 


vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace 


školského zákona  


Systém vzdělávání ředitelek mateřských škol v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajištění jejich 


informovanosti o povinnostech plynoucích z novelizace školského zákona bude podpořen 


školeními a semináři zajištěnými OŠ MČ Praha 3, výměnou zkušeností a sdílením příkladů 


dobré praxe na poradách a vzděláváním zajištěným v rámci projektů tzv. šablon. V obecné 


rovině přispějí všechny plánované aktivity k naplnění cílů Akčního plánu inkluzivního 


vzdělávání na období 2016-2018. Zcela jasně pak přispívají k naplnění povinných opatření 


MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita a č. 3 Inkluzivní 


vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.  


 


Číslo a název aktivity  1.2.3 Systém vzdělávání ředitelek škol v oblasti inkluzivního 


vzdělávání a zajištění jejich informovanosti o povinnostech 


plynoucích z novelizace školského zákona  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Vzdělávání ředitelek MŠ bude podpořeno formou školení, 


seminářů, sdílením příkladů dobré praxe na poradách  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita. Povinné opatření MAP č. 3 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020; č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 


postižením; I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 


jazykem  


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených vedoucích pracovníků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Společné semináře pro MŠ a ZŠ i NNO. Bylo proškoleno 133 
vedoucích pracovníků škol a školských zařízení včetně 
neformálního vzdělávání.  


Podrobněji uvedeno v příloze evaluační zprávy.  


 


Aktivita 1.2.4 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí 


inkluze  


Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s oblastí inkluze proběhne v 


podobě rozšíření knihoven umístěných ve sborovnách, v jednotlivých třídách i v podobě 


nákupu elektronických zdrojů, programů a pomůcek. V obecné rovině přispějí všechny 


plánované aktivity k naplnění cílů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. 







 


 
 


Zcela jasně pak přispívají k naplnění povinných opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a 


péče: dostupnost – inkluze – kvalita a č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 


ohrožených školním neúspěchem.  


Číslo a název aktivity  1.2.4 Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek 


souvisejících s oblastí inkluze  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Pořízení, rozšíření knihoven ve sborovnách, třídách, nákup 


elektronických zdrojů, programů a pomůcek  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


V obecné rovině přispívá k naplnění Akčního plánu inkluzivního 


vzdělávání na období 2016-2018)  


Zdroj financování  Rozpočet škol, MAP, šablony  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet zřízených knihoven a lokálních databází  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 


2018  


3 lokální knihovny, elektronická databáze materiálů k inkluzi a 


příklady dobré praxe na portálech projektu  


Aktivita 1.2.5 Rekonstrukce a modernizace prostor mateřských škol  


Inkluzivní i polytechnické vzdělávání bude podpořeno rekonstrukcí a modernizací stávajících 


prostor,  či vybudováním multifunkční auly sloužící společnému vzdělávání. Plánované aktivity 


jsou ve shodě s opatřením v oblasti předškolního vzdělávání stanoveným DZ HMP 2016-2020 


č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání; č. I.4 


Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením; č. I.5 Podpora integrace dětí s 


odlišným mateřským jazykem.  


Všechny plánované aktivity zcela jistě přispějí k naplnění povinného opatření MAP č. 1 


Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita a č. 3 Inkluzivní vzdělávání a 


podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a doporučeného opatření MAP Rozvoj 


kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (včetně STEM a EVVO).   


Číslo a název aktivity  1.2.5 Rekonstrukce a modernizace prostor škol  


Typ aktivity  Infrastruktura  


Charakteristika aktivity  Podpora inkluzivního i polytechnického vzdělávání rekonstrukcí 


a modernizací stávajících prostor, vybudováním vhodných 


prostor pro předškolní vzdělávání  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; povinné opatření MAP č. 3 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem; doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí 


dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (včetně STEM a EVVO)  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


V obecné rovině přispívá k naplnění opatření v oblasti 


předškolního vzdělávání stanoveného DZ HMP 2016-2020 č. I.2 


Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy v 


předškolním vzdělávání;  


I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením; 


I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem 


Zdroj financování  Příprava projektů - MAP  


Předpokládané náklady  20 000 000 Kč  


Indikátor  Počet podaných žádostí o podporu  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 4, MŠ Jeseniova 98, MŠ Milíčův 


dům, MŠ Vozová, MŠ Pražačka  


Spolupráce  Zřizovatel, KAP  


Odpovědnost  Realizační tým MAP a vedení škol  


Termín  Červen-září 2017, dále dle harmonogramu výzev  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Proběhly 3 akce z rozpočtu škol a zřizovatele. V rámci místních 


šetření zaměřených na přípravu projektových fiší, byly 


identifikovány investiční požadavky MŠ Jeseniova 98, MŠ 


Jeseniova 4 a 6, MŠ Pražačka, ZŠ a MŠ J. z Lobkovic. V rámci 


této aktivity proběhla 26. 3. 2018 již druhá plánovaná aktualizace 


investičních priorit Strategického rámce MAP, který byl doplněn  


o nové projektové záměry. Na základě uvedených kroků – fiše, 


logické rámce – bylo podáno v březnu 2018 celkem 9 


investičních projektů pro základní a mateřské školy. 


 


Aktivita 1.2.6 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných technických 


opatření v přímé vazbě na ČSN 734400  


V rámci této aktivity budou zpracovány základní dokumenty pro realizaci opatření zajištění 


systému podpory inkluzivního vzdělávání včetně plánů rizik podle ČSN 734400. Uvedených 


plánů bude následně využito v návrhu investičních projektů.  


Číslo a název aktivity  1.2.6 Realizace studie bezbariérovosti škol včetně možných 


technických opatření v přímé vazbě na ČSN 734400; 


Pasportizace škol se zohledněním stávajících kapacit  


a inkluzivních opatření  


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Příprava základních dokumentů určujících strategii rozvoje 


vzdělávání a intervence zřizovatele do této oblasti   


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3. 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 


postižením  


Zdroj financování  MAP  







 


 
 


Předpokládané náklady  80 000 Kč  


Indikátor  Studie bezbariérovosti, plány rizik mateřských škol  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské školy prostřednictvím OTSMI a zřizovatele  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Realizační výbor  


Termín  Listopad 2017  


Vyhodnocení 30. 8. 


2018  


30.6.2017 byla vypracována studie bezbariérovosti škol na 


území MČ Praha 3. Byly zmapovány také vnitřní dispozice škol, 


realizovány stavební akce z rozpočtu MČ a podáno 9 projektů 


OP PPR. Souběžně byla dokončena pasportizace MŠ z hlediska 


přístupnosti jednotlivých objektů. Ve výstavbě jedna mateřská 


škola pro bezbariérový přístup.   


 


Aktivita 1.2.7 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k inkluzi formou 


sdíleného prostoru a povinného vkladu všech subjektů (formálního  i neformálního a 


zájmového vzdělávání); zejména pak pro pracovníky školních poradenských  


pracovišť    


Ve sdíleném úložišti i prostřednictvím veřejné knihovny budou zpřístupněny elektronické 


materiály k problematice společného vzdělávání včetně příkladů dobré praxe ze všech 


relevantních organizací podílejících se na společném vzdělávání (formální i neformální 


vzdělávání).  


Číslo a název aktivity  1.2.7 Příprava znalostní databáze příkladů dobré praxe – k 


inkluzi formou sdíleného prostoru a povinného vkladu všech 


subjektů (formálního  i neformálního a zájmového vzdělávání); 


zejména pak pro pracovníky školních poradenských pracovišť;  


Příprava obecné knihovny materiálů a pomůcek souvisejících s 


oblastí inkluze  


Typ aktivity  Spolupráce  


Charakteristika aktivity  Elektronická databáze dokumentů a příkladů dobré praxe  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita a povinné opatření MAP č. 3. 


Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 


neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016 -2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 


postižením;  


I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem 


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  80 000 Kč  


Indikátor  Webová aplikace s příklady dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Relevantní subjekty (formální i neformální vzdělávání)  


Spolupráce  Zřizovatel, partneři  


Odpovědnost  Realizační výbor  







 


 
 


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  2 aplikace: www.skolypraha3.cz  a http://volnycas.praha3.cz 


Přes 1500 sdílených příspěvků.  


 


Opatření 2: Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách 


a mateřských školách  


Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v základních a mateřských školách koresponduje  


s povinným opatřením MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání. 


Potřeba této podpory vyplynula z dotazníkových šetření MŠMT i v průběhu prací na analytické 


části MAP a odrazila se jasně i ve Strategickém rámci MAP. Podmínky a potřeby podpory 


čtenářské gramotnosti na základních školách a čtenářské pregramotnosti v mateřských školách 


jsou však velmi specifické.  


Účastnící MAP se proto na základě dotazníkového šetření potřeb zapojených aktérů vzdělávání 


provedeného v rámci projektu shodli na implementaci tohoto opatření prostřednictvím dvou 


dílčích cílů podporujících samostatně čtenářskou gramotnost v základních školách a čtenářskou 


pregramotnost v mateřských školách. Tato shoda přetrvává i v průběhu roku 2018. Obdobně 


přetrvává také shoda týkající se aktivit sloužících k jejich implementaci.  


Cíl 2.1 Čtenářská gramotnost na základních školách  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory čtenářské gramotnosti na základních školách 


indikovalo 90 % ZŠ potřebu vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských 


koutků, laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství, 60 % indikovalo potřebu 


posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci více využijí své vlastní 


zvídavosti, a 30 % indikovalo potřebu přípravy kontinuálního vzdělávání v rámci profesního 


rozvoje pedagogických pracovníků.   


Čtenářská gramotnost na základních školách bude proto podpořena následujícími aktivitami:  


Aktivita 2.1.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků,  


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství  


Vytváření čtenářsky podnětného prostředí proběhne s  pomocí vytvořených čtenářských klubů, 


pravidelných návštěv knihoven, mimočítankové četby, divadelních přehlídek, veřejného čtení, 


školní mediatéky, nových knihovniček pro žáky školy v prostorách chodeb, čtenářských dílen  


a čtenářských koutků s možností vzájemné výměny knih a časopisů.  


 


Číslo a název aktivity  2.1.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 


čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem 


podpory čtenářství  


Typ aktivity  Aktivita škol  



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Charakteristika aktivity  Založení čtenářských klubů, mediatéky, nových knihovniček pro 


žáky, čtenářských dílen a koutků, návštěva knihoven, divadelní 


přehlídky, veřejné čtení, mimočítanková četba   


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická  


gramotnost v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony, dotační tituly  


Předpokládané náklady  500 000 Kč  


Indikátor  Počet vytvořených čtenářských center  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ nám. J.  z Poděbrad, ZŠ Chmelnice, ZŠ a MŠ Jarov, ZŠ 


Lupáčova, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ 


Chelčického, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova, Dům 


dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, 


NOVÁ TROJKA, z. s.  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Vytvořeno 11 center a realizováno 19 šablon  


Tematika zmíněna na konferencích:  
13.4.2017 Nejen za katedrou – učitelská konference na téma 


budování znalostních kapacit – sdílení dobré praxe  (48 účastníků) 


21.9.2017 konference Ruku v ruce – spolupráce formálního a 


neformálního vzdělávání (31 účastníků) Celkem 79 účastníků.  
Nejen za katedrou  
Konference k prioritám čtenářské gramotnosti  
Organizace neformálního vzdělávání vytvořily 1 sdílenou knihovnu 


RKC Paleček z.s., podpořily 158 dětí v kurzech a přes 300 dětí v 


rámci táborů (Nová Trojka).  


Souhrnné hodnoty uvedeny v samostatné příloze.  


Aktivita 2.1.2 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých žáci 


více využijí své vlastní zvídavosti  


Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit proběhne v podobě komentovaných 


exkurzí např. do městské knihovny, prostřednictvím setkání s autory knih a tematicky 


zaměřených projektů školních družin.  


Číslo a název aktivity  2.1.2 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve 


kterých žáci více využijí své vlastní zvídavosti  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Mimoškolní aktivity v podobě exkurzí, setkání s autory knih, 


tematické projektové aktivity školních družin atd.   


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí 


a žáků; doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v  oblasti vědy, technologií, inženýringu  


a matematiky STEM, což zahrnuje i EVVO)  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, Strategický 


cíl SC 3 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a 


mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání, SC 13 Nabízet 


dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické a 


přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet škol  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet uskutečněných exkurzí, besed a aktivit podporujících 


čtenářskou gramotnost  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Pražačka, ZŠ Lupáčova, ZŠ Chmelnice, ZŠ Cimburkova, ZŠ 


a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Jeseniova, Dům dětí a mládeže  


 Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, NOVÁ TROJKA, z. 


s.  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  ZŠ 46 exkurzí, NEF 4 velké skupiny relevantních aktivit. Kulatý 


stůl k sociálnímu začleňování, konference Ruku v ruce, veletrh 


Prázdniny na Trojce, veletrh volnočasových aktivit Volný čas na 


Trojce. 


. 


 


Aktivita 2.1.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje 


pedagogických pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje  


Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků 


proběhne v oblasti čtenářské gramotnosti a vzájemné spolupráce pedagogů na téma 


čtenářské gramotnosti s využitím financování především formou tzv. šablon.  


 


Číslo a název aktivity  2.1.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního 


rozvoje pedagogických pracovníků s přímým výstupem do 


portfolií,  a to převážně v oblasti praktických dovedností formou 


moderních metod osobního rozvoje  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Kontinuální vzdělávání v rámci profesního rozvoje 


pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti a 


vzájemné spolupráce pedagogů  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická  


gramotnost v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 


pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže  







 


 
 


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených učitelů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  23, výjezdní školení pro školní leadery – souhrn uveden v 


přehledu   


 


Aktivita 2.1.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na základních 


školách   


Prostřednictvím webové aplikace bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe v oblasti 


rozvoje čtenářské gramotnosti. Uvedené příklady se stanou i součástí oborových soutěží právě 


pro oblast rozvoje čtenářských kompetencí.  


Číslo a název aktivity  2.1.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na 


základních školách  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Příklady dobré praxe přímo ze škol se stanou východiskem pro 


šíření zkušeností; bude zorganizována konference na podporu 


čtenářské gramotnosti  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 


v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 


pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže; č. II. 9 


Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti s 


legislativními změnami ve školské legislativě do praxe  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet příkladů dobré praxe zveřejněných v online verzi  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Partneři, neformální vzdělávání, základní školy  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Byla uvedena do provozu jako podpůrný nástroj webová aplikace 


s příklady dobré praxe, na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz bylo celkem shromážděno přes 1500 


příspěvků.  



file://///nas02/OS_OS/AKCE__MAP_PRAHA%203/EVALUACE_Konecna/MAP-plnaverze/souborkonecny/strategie/www.skolypraha3.cz%20





 


 
 


Aktivita 2.1.5 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské gramotnosti, 


podnikavosti a kreativity; Podpora projektům čtenářské gramotnosti v neformálním 


vzdělávání  


V rámci projektu MAP budou vydány pracovní listy s tématikou čtenářské gramotnosti, které 


přiblíží žákům různorodé styly. Uvedené pracovní listy budou podpořeny také metodickým 


seminářem a výměnou zkušeností nad možnostmi jejích využití.  


Číslo a název aktivity  2.1.5 Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské 


gramotnosti, podnikavosti a kreativity; Podpora projektům 


čtenářské gramotnosti v neformálním vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Seminář a distribuce vlastních pracovních listů zaměřených na 


podporu čtenářské gramotnosti s podporou technologií  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická  


gramotnost v základním vzdělávání  


 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II.6 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace 


pedagogických pracovníků a zvyšování jejich prestiže; II. 9 


Podpora zavádění konkrétních opatření v souvislosti s 


legislativními změnami ve školské legislativě do praxe  


Zdroj financování  Šablony  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Vydané pracovní listy a počet seminářů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Cimburkova, Dům dětí a 


mládeže Praha 3 – Ulita, Beztíže, z. ú., RKC Paleček, NOVÁ 


TROJKA, z. s.  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor  


Termín  Září 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  6 pracovních listů na podporu čtenářské gramotnosti a 


pregramotnosti  


  







 


 
 


Cíl 2.2 Čtenářská pregramotnost v mateřských školách  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory čtenářské pregramotnosti v mateřských 


školách indikovalo 84 % MŠ potřebu vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 


čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství, 38 % indikovalo 


potřebu podpory návštěv dětí mateřských škol v základních školách a 15 % indikovalo potřebu 


přípravy kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků  


s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti praktických dovedností formou 


moderních metod osobního rozvoje.   


Čtenářská pregramotnost v mateřských školách bude proto podpořena následujícími 


aktivitami:  


Aktivita 2.2.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou čtenářských koutků, 


laviček a dalších netradičních forem podpory čtenářství  


Vytváření čtenářsky podnětného prostředí bude podpořeno zřízením čtenářských koutků, 


pohovek, poliček na knihy ve třídách s využitím v průběhu odpoledního klidu na lůžku pro práci 


s knihou. Zavedení tvůrčích dílen se zaměřením na společné aktivity dětí a rodičů. Rozšíření 


knihovniček, aktivity půjčování a sdílení knih. Výroba vlastních knížek, zapojení do projektu 


Celé Česko čte dětem. Vyprávění a čtení pohádek s následným přehráním děje v podobě 


divadla.  


 


Číslo a název aktivity  2.2.1 Vytváření čtenářsky podnětného prostředí formou 


čtenářských koutků, laviček a dalších netradičních forem 


podpory čtenářství  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Vytváření čtenářských koutků, netradiční formy čtenářství, 


společné aktivity dětí a rodičů, čtenářské dílny, výroba vlastní 


knihy, čtení pohádek  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; povinné opatření MAP č. 2 


Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a 


zapojování do společných aktivit  


Zdroj financování  Šablony  


Předpokládané náklady  500 000 Kč  


Indikátor  Počet vytvořených čtenářských center  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, 


MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 


204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ 


Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, MŠ U Zásobní 


zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel, knihovna  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  







 


 
 


Vyhodnocení 30. 8. 2018  8 knihovniček ve třídách, 2 centrální, čtenářský koutek většinou 


již ve všech třídách každé MŠ (čtení pohádek, pohádky formou 


divadelního představení).  


 


Aktivita 2.2.2 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách  


Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních školách proběhne formou realizace 


návštěv předškoláků ve spádové ZŠ, návštěv dětí z MŠ v ZŠ při probíhající výuce. Budou 


pořádány společné akce se školáky, ale také setkání dětí a rodičů s učitelským sborem ZŠ.  


 


Číslo a název aktivity  2.2.2 Podpora návštěv dětí mateřských škol v základních 


školách  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Návštěvy předškoláků a jejich rodičů v ZŠ, setkání s dětmi i 


vyučujícími ze ZŠ, společné aktivity typu „děti dětem“.  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; č. 2 Čtenářská a matematická 


gramotnost v základním vzdělávání; č. 3 Inkluzivní vzdělávání a 


podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a 


zapojování do společných aktivit  


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet uskutečněných návštěv  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Jeseniova 4, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám.  


J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ 


Milíčův dům 


Spolupráce  Zřizovatel, ZŠ  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Realizováno 27 návštěv, počet dětí které navštívily ZŠ přesahuje 


1000  


 


Aktivita 2.2.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje 


pedagogických pracovníků s přímým výstupem do portfolií, a to převážně v oblasti 


praktických dovedností formou moderních metod osobního rozvoje  


Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků s 


přímým výstupem do portfolií proběhne formou DVPP. Pedagogové, kteří v rámci 


osobnostního rozvoje projdou vzděláváním, následně předají zkušenosti celému kolektivu.  


 


Číslo a název aktivity  2.2.3 Příprava kontinuálního vzdělávání v rámci profesního 


rozvoje pedagogických pracovníků s přímým výstupem do 


portfolií, a to převážně v oblasti praktických dovedností formou 


moderních metod osobního rozvoje  







 


 
 


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Kontinuální vzdělávání v rámci profesního rozvoje 


pedagogických pracovníků formou DVPP, následné předání 


zkušeností proškolených pedagogů kolektivu  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 


postižením; č. I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 


jazykem  


Zdroj financování  Šablony  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených pracovníků v souvisejících tématech  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 


2018  


15 ředitelek MŠ, 23 školních lídrů, semináře aktuální otázky 


rozvoje škol, správní řízení. Více souhrnná zpráva s počtem 


podpořených osob  


 


Aktivita 2.2.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe na mateřských 


školách   


Prostřednictvím webové aplikace bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe v oblasti 


rozvoje čtenářské gramotnosti. Uvedené příklady se stanou i součástí oborových soutěží právě 


pro oblast rozvoje čtenářských kompetencí.  


 


Číslo a název aktivity  2.2.4 Vytvoření platformy pro sdílení příkladů dobré praxe v 


mateřských školách  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Příklady dobré praxe přímo ze škol se stanou východiskem pro 


šíření zkušeností; bude zorganizována konference na podporu 


čtenářské gramotnosti  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče:  


dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.4 Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním 


postižením; č. I.5 Podpora integrace dětí s odlišným mateřským 


jazykem  







 


 
 


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet příkladů dobré praxe zveřejněných v online verzi  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské  školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Partneři, neformální vzdělávání, školy  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Byla uvedena do provozu jako podpůrný nástroj webová aplikace 


s příklady dobré praxe, na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz bylo celkem shromážděno přes 1500 


příspěvků. 


 


Aktivita 2.2.5 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit, ve kterých děti 


více využijí své vlastní zvídavosti; Podpora rozvojových programů pro oblast čtenářské 


gramotnosti, podnikavosti a kreativity; Podpora školy jako komunitního centra 


rodičovské veřejnosti;  Podpora společných aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské 


školy pro podporu čtenářské pregramotnosti  


Tato souhrnná sada aktivit zahrnuje především úzké formy spolupráce mateřské školy a rodiny 


formou zapojování rodičovské veřejnosti. K tomu především slouží rozvojové projekty 


zřizovatele vyhlášené na příslušné školní roky. Takto koncipované projekty jsou společně 


vyhlášeny, realizovány a vyhodnoceny s přímým oceněním aktérů. Podobné projekty jsou tím 


nejlepším příkladem propojení rodičovské a odborné veřejnosti.  


 


Číslo a název aktivity  2.2.5 Posilování podpory mimoškolních a projektových aktivit; 


podpora školy jako komunitního centra a podpora společných 


aktivit dětí a rodičů v prostředí mateřské školy  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Vyhlášení cílených projektů zaměřených na rozvoj spolupráce a 


čtenářskou gramotnost  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Opatření 1. Předškolní vzdělávání a 


péče: dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a 


zapojování do společných aktivit  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet projektů v jednotlivých letech  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Libická, ZŠ a MŠ J. Seiferta, MŠ U zásobní zahrady, ZŠ a 


MŠ Chelčického, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ nám.  


J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov 


Spolupráce  Partneři, neformální vzdělávání, školy  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  



http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Vyhodnocení 30. 8. 


2018  


11 projektů MŠ v rámci MČ Praha 3, 5 návštěv knihovny a 


kulturního centra, 25 dílčích projektů MŠ  


 


Opatření 3 Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách 


a mateřských školách  


Podpora rozvoje matematické gramotnosti v základních a mateřských školách je v podmínkách 


ORP Praha 3 považována za jednu z prioritních především proto, že tvoří predispozice pro 


rozvoj navazujících oblastí, a zejména pak STEM.  Souhrn dovedností, které mohou žákům 


otevřít cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání jako základu pro Průmysl 4.0. 


Potřeba této podpory vyplynula z dotazníkových šetření MŠMT i v průběhu prací na analytické 


části MAP a odrazila se jasně i ve Strategickém rámci MAP. Z uvedeného důvodu jsou 


jednotlivé aktivity provázány s dalšími prioritami do funkčních celků. Tato shoda přetrvává i v 


průběhu roku 2018.   


Cíl 3.1 Matematická gramotnost na základních školách  


Jak již bylo uvedeno, bez zásadní podpory matematické gramotnosti nelze očekávat 


signifikantní změnu ve výuce matematiky a přírodních věd tak, aby získané kompetence žáků 


dávaly předpoklad efektivního využívání prvků STEM a polytechnické výchovy včetně rozvoje 


digitálních kompetencí žáků prostřednictvím rozvoje digitálních kompetencí učitelů. Zásadní 


problémy spojené s výukou matematiky v základních školách souvisejí především s malým 


propojením výuky do praxe, tradiční výukou pouček a definic a malou orientací na praktické 


činnosti. Koncept podpory matematické gramotnosti na základních školách je tedy průpravnou 


oblastí pro rozvoj opatření 6, 7 a 8.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory matematické gramotnosti v základních 


školách indikovalo 70 % ZŠ potřebu podpory vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 


matematické gramotnosti, 30% indikovalo potřebu nezávislého testování, 30 % indikovalo 


potřebu podpory finanční gramotnosti, 20 % indikovalo potřebu sdílení příkladů dobré praxe 


na všech stupních ZŠ; zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti 


mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, matematika); 


zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti; zajištění interaktivních 


materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění 


podílu učitelů na této činnosti; podpory pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich sdílení, 


sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích.   


 


 


 


 


 







 


 
 


Aktivita 3.1.1 Sdílení příkladů dobré praxe  na všech stupních ZŠ  


Příklady dobré praxe jsou součástí hlavního komunikačního kanálu – webového portálu 


www.skolypraha3.cz, kde je vytvořena zvláštní sekce, ve které se nacházejí příklady dobré 


praxe. 


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.1.1 Sdílení příkladů dobré praxe na všech stupních ZŠ  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Všechny školy sdílejí příklady dobré praxe na určené webové 


stránce jako součást publikační činnosti projektu; součástí této 


aktivity je i konference k matematické gramotnosti a volitelné 


semináře; uvedené příklady budou vneseny do portfolia učitelů  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická 


gramotnost v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách; č. II. 6  


 Zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických 


pracovníků a zvyšování jejich prestiže  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených pedagogických pracovníků, počet příkladů 


dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Proškoleno 29 pedagogů, konferencí sdílejících dobrou praxi v 


rámci MAP se zúčastnilo 207 účastníků, na webu přes 1500 


příspěvků. Organizace neformálního vzdělávání Nová Trojka, 


doučování matematiky pro děti doporučené OSPOD.  


 


Aktivita 3.1.2 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé součásti 


mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, technologie, strojírenství, 


matematika)  


Propojování prvků výuky do průřezových témat (STEM) je moderním trendem ve výuce v celé 


Evropě. Z uvedeného hlediska bude tento směr podporován i v rámci ORP MČ Praha 3. 


Takovým příkladem jsou například projekty ZŠ Lupáčova (STEMART, či výstavba modelu 


kostela J. Plečnika). Jedná se o projekty přímo podporované MČ.  


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/





 


 
 


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.1.2 Zavedení matematické gramotnosti jako přímé 


součásti mezipředmětových vztahů v rámci výuky STEM (věda, 


technologie, strojírenství, matematika)  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Různorodé aktivity v rámci STEM, které podporují propojení 


výuky do jednoho funkčního celku  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická gramotnost 


v základním vzdělávání  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání v jejích aktivitách   


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet realizovaných projektů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ nám. J. z Poděbrad  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  13 workshopů ve školách, mezinárodní projekt STEMART, 


polytechnické centrum na ZŠ Lupáčova, školení školních 


leaderů pro GDPR a STEM  


 


Aktivita 3.1.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně 


digitálních dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod: e-


learningu a mentoringu; Podpora pedagogické tvorby výukových materiálů, jejich 


sdílení, sdílení dobré praxe a účast v profesních soutěžích 


V rámci MAP budou systematicky podporovány činnosti škol, které mají přímé dopady do 


oblasti matematické gramotnosti také v oblasti vlastní tvorby výukových materiálů učitelů. 


Budou podporovány veškeré aktivity vzájemného sdílení a zapojování učitelů v profesních 


komunitách formou využívání výukových objektů pro matematickou gramotnost.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.1.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických 


pracovníků včetně digitálních dovedností také prostřednictvím 


moderních vzdělávacích metod;  Podpora pedagogické tvorby 


výukových materiálů, jejich sdílení, sdílení dobré praxe a účast v 


profesních soutěžích  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Produkce a sdílení výukových objektů pro podporu matematické 


gramotnosti a podpora MAP formou přímých intervencí. Sdílení 


takové praxe  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 


v základním vzdělávání, průřezové a volitelné opatření MAP 


Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách Vazba na 


strategii digitálního vzdělávání v těchto jejích aktivitách:  


- zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a  


informatického myšlení žáků   


- zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a 


informatického myšlení učitelů   


- podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 


jejich výsledků  


- zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


- zvýšit porozumění cílům a procesům integrace 


technologií do vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet  výukových objektů, počet proškolených pro oblast ICT  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Účast na konferenci DOMINO 2017 a 2018, 10 výukových 


objektů, publikace na domino.nidv.cz, evaluace objektů, 


seminářů k tematice ICT se zůčastnilo 76 účastníků.  


 


Aktivita 3.1.4 Zavedení výběrových šetření pro ověřování matematické gramotnosti  


Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na základě výběrových šetření ČŠI a 


dále pak podle dostupných evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání využito 


jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně sloužit školám pro jejich sebeevaluaci. 


Pokud ČŠI uvolní metriky zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za základní.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.1.4 Zavedení výběrových šetření pro ověřování 


matematické gramotnosti  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Nastavení vhodných evaluačních a autoevaluačních nástrojů v 


součinnosti s ČŠI  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2. Čtenářská a matematická 


gramotnost v základním vzdělávání  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  250 000 Kč  


Indikátor  Počet uskutečněných výběrových šetření  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Výběrové šetření na školách – červen 2018 pro matematiku a 


přírodovědné obory  


 


Aktivita 3.1.5 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity v návaznosti na matematickou gramotnost, zajištění 


podílu učitelů na této činnosti  


V rámci realizovaných projektů budou posouzeny možnosti a následně nakoupeny moderní 


výukové pomůcky, které lze využít průřezově pro podporu strategických priorit. Stejně tak 


budou nakoupeny základní pomůcky pro výuku matematické gramotnosti.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.1.5 Zajištění interaktivních materiálů do škol a 


výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy a 


kreativity v návaznosti na matematickou gramotnost, zajištění 


podílu učitelů na této činnosti  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Posouzení, nákup vhodných pomůcek různorodé povahy  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost 


v základním vzdělávání, doporučené opatření MAP Rozvoj 


podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, průřezové a volitelné 


opatření MAP Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony, projekty, rozpočet škol  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Přehled pomůcek, které byly systematicky využity pro tuto 


oblast  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  







 


 
 


Vyhodnocení 30. 8. 2018  8-interaktivní projekční plochy, další projekční zařízení většinou 


finanancováno z rozpočtu škol a projektů. Nárůst technologií 


proti minulým obdobím o 10% a o 25% z hlediska prezentační 


interaktivní techniky.  Komplexní zajíštění správy softwarových 


licence vččetně manažerského systému prostřednictvím Office 


365. 


 


Cíl 3.2 Matematická pregramotnost v mateřských školách  


Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřských školách je založen především na 


průřezových aktivitách, které dětem předkládají činnosti blízké jejich věku a rozvíjejí činnosti, 


které jsou pro děti přínosem.  Základem rozvoje této oblasti je však celková spolupráce škol 


mezi sebou a zejména pak sdílení dobré praxe.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory matematické pregramotnosti v mateřských 


školách indikovalo 86% MŠ potřebu podpory vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 


matematické pregramotnosti, 21,5% indikovalo potřebu spolupráce rodiny a mateřské školy 


při vytváření základních matematických představ, 21,5% indikovalo potřebu společných akcí, 


projektů apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční a matematické gramotnosti, 14% 


indikovalo potřebu rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně 


digitálních dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod: e-learningu  


a mentoringu.   


Aktivita 3.2.1 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního rozvoje pedagogických 


pracovníků MŠ  


Pro rozvoj matematické pregramotnosti partneři považují za nejdůležitější: výměnu zkušeností 


a sdílení dobrých nápadů pro uplatnění matematických představ v běžné dětské tvořivosti. 


  


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.2.1 Sdílení příkladů dobré praxe v rámci profesního 


růstu pedagogických pracovníků MŠ  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru a podpora 


sdílených portfolií  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet sdílených příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny zapojené subjekty vzdělávání  







 


 
 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Na webu sdíleno přes 1500 příspěvků dobré praxe 


www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz , souběžně 


probíhají školení s příklady dobré praxe financované převážně 


ze šablon. Konference k prioritě   


 


Aktivita 3.2.2 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření základních 


matematických představ; Společné akce, projekty apod. pro rodiče a děti při vytváření 


finanční a matematické gramotnosti   


Průřezová aktivita, která je podpořena zejména projektovými záměry a rozvojovými programy 


obce v jednotlivých letech MAP.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.2.2 Spolupráce rodiny a mateřské školy při vytváření 


základních matematických představ;  Společné akce, projekty 


apod. pro rodiče a děti při vytváření finanční  a matematické 


gramotnosti  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.7 Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a 


zapojování do společných aktivit  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, vazba na další priority 


strategického rámce  


Zdroj financování  MAP, rozpočet odboru školství  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet projektů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Jeseniova 204, ZŠ a MŠ nám. J.z Lobkovic, MŠ 


Waldorfská,  


MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického, MŠ Sudoměřská,  


MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  19 projektových dní, včetně 9 větších projektů – viz projekty  


Rodina a mateřská škola – cesta ke kreativitě  


 


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 3.2.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků včetně digitálních 


dovedností také prostřednictvím moderních vzdělávacích metod;  Podpora vzdělávání 


pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti  


V rámci MAP budou systematicky podporovány činnosti škol, které mají přímé dopady do 


oblasti matematické gramotnosti také v oblasti vlastní tvorby výukových materiálů 


pedagogických pracovníků. Budou podporovány veškeré aktivity vzájemného sdílení a 


zapojování učitelů v profesních komunitách formou využívání výukových objektů pro 


matematickou gramotnost.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 3.2.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických 


pracovníků včetně digitálních dovedností také prostřednictvím 


moderních vzdělávacích metod; Podpora vzdělávání  


pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru, vytváření 


profesního portfolia jednotlivých pracovníků, zapojení 


pedagogických pracovníků do odborných komunit  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání v aktivitě 3. Zajistit 


podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického 


myšlení učitelů  


Vazba na další priority strategického rámce  


Zdroj financování  MAP, rozpočet škol  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Libická, MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ  


Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, 


MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ a MŠ nám. J. z 


Lobkovic, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, 


MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  24 proškolených, konference pro priority, školení leaderů  


 


 


 


 


 


 


 







 


 
 


Opatření 4 Rozvoj oblasti jazykové gramotnosti  


Oblast jazykové gramotnosti je opět mezi prioritami i proto, že patří mezi 8 základních 


kompetencí evropského rámce a také proto, že bez znalosti cizích jazyků nelze dnes 


předpokládat smysluplné zapojení do společnosti. Jazyková gramotnost předpokládá také 


úzké propojení se všemi ostatními opatřeními a prioritami, protože se musí uplatňovat jako 


mezioborová. Z uvedeného důvodu je pojímána v návaznosti na ostatní opatření.  


Cíl 4.1 Rozvoj jazykové gramotnosti na základních školách  


Podpora jazykové gramotnosti na základních školách vychází především ze školních 


vzdělávacích programů a různorodých nástrojů a metod, které školy ve výuce používají. Za 


největší přínos společného postupu více škol realizátor MAP považuje možnost plošných 


rozvojových programů pro mimořádně nadané děti. Tímto způsobem dochází k propojení 


opatření 1 a 4.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory jazykové gramotnosti v základních školách 


indikovalo 40% ZŠ potřebu podpory rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků 


a jejich verifikace, 40% indikovalo podporu různorodých soutěží včetně jazykových, 30% 


indikovalo potřebu rozvojových programů pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové 


výuky a mezinárodních výměnných pobytů jako přímé podpory osvojování jazykových 


dovedností v praxi, 20% považuje za důležitou ve výuce metodu CLIL.  


Aktivita 4.1.1  Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro hodnocení škol v časovém 


sledu tak, aby byly vytvořeny interní školní srovnávací matrice. Tímto nástrojem mohou 


být nejen výběrová šetření České školní inspekce, ale také vlastní šetření škol či 


zřizovatele  


Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na základě výběrových šetření ČŠI a 


dále pak podle dostupných evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání využito 


jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně sloužit školám pro jejich sebeevaluaci.  


Pokud ČŠI uvolní metriky zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za základní.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.1.1 Uplatnění ověřeného validačního nástroje pro 


hodnocení škol v časovém sledu tak, aby byly vytvořeny interní 


školní srovnávací matrice. Tímto nástrojem mohou být nejen 


výběrová šetření České školní inspekce, ale také vlastní šetření 


škol či zřizovatele  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Tato aktivita se bude převážně realizovat v roce 2018. Na 


základě výběrových šetření ČŠI a dále pak podle dostupných 


evaluačních nástrojů bude v rámci základního vzdělávání 


využito jednotného evaluačního nástroje, který bude převážně 


sloužit školám pro jejich sebeevaluaci.  Pokud ČŠI  uvolní 


metriky zjištění i pro ORP, bude tento nástroj považován za 


základní.  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků pro aktivní používání cizího jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků  


Zdroj financování  Rozpočet, MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet uskutečněných výběrových šetření  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor, vedení škol  


Termín  2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Červen 2018 – výběrové šetření pro matematiku a přírodní vědy 


(ZŠ,) aktivita se bude rozšiřovat v následujícím období  


 


Aktivita 4.1.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků a 


jejich verifikace; Uplatnění cizího jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice 


CLIL (výuka předmětů prostřednictvím cizího jazyka); Podpora jazykového a 


"projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, obměna pedagogického sboru, 


který se podílí na uvedených projektech   


Využívání metody CLIL a jazykových dovedností učitelů lze považovat za jednu z aktivit, které 


bude MAP podporovat. K tomu zřizovatel přispěje metodickými semináři a dále pak konferencí 


na podporu jazykové gramotnosti učitelů. Souběžně budou sdíleny příklady dobré praxe.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.1.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností 


pedagogických pracovníků a jejich verifikace; Uplatnění cizího 


jazyka napříč předměty, příprava učitelů v metodice CLIL (výuka 


předmětů prostřednictvím cizího jazyka; podpora jazykového a 


"projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, obměna 


pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Podpora metody CLIL, rozvojových programů a jazykové 


přípravy učitelů včetně podílu učitelů na různorodých projektech 


s jazykovou tématikou  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků pro aktivní používání cizího jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet, MAP  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  







 


 
 


Indikátor  Počet hodin CLIL, počet učitelů rozšiřujících si jazykovou 


gramotnost, počet učitelů v jednotlivých projektech s jazykovým 


přesahem  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ Cimburkova, ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ 


Jeseniova  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – první fáze, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 


2018  


142 účastníků, konference CLIL, školení školních leaderů, 


podána žádost Erasmus+ pro jazykové konsorcium základních 


a mateřských škol  


 


Aktivita 4.1.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi; konference a semináře Stejně 


tak jako u ostatních opatření je základní aktivitou sdílení příkladů dobré praxe ve veřejném 


prostoru www.skolypraha3.cz .  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.1.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe z oblasti jazykové výuky ve 


veřejném prostoru; konference a semináře  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků pro aktivní používání cizího jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků  


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet uvedených příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  V rámci konferencí a soutěží 31, v databázi www.skolypraha3.cz 


a http://volnycas.praha3.cz přes 1500 příkladů dobré praxe  


 


 


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 4.1.4 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky v oblasti jazykové výuky 


a mezinárodní výměnné pobyty jako přímá podpora osvojování jazykových dovedností 


v praxi; podpora žáků ohrožených neúspěchem při výuce cizího jazyka  


Pro žáky s mimořádným nadáním bude vyhlášen rozvojový program pokročilé přípravy v cizím 


jazyce, který bude organizován jako součást aktivit MAP v rámci regionu ORP a jehož 


výsledkem budou mezinárodně platné certifikáty.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.1.4 Rozvojové programy pro mimořádně nadané žáky 


v oblasti jazykové výuky  a mezinárodní výměnné pobyty jako 


přímá podpora osvojování jazykových dovedností v praxi; 


podpora žáků ohrožených neúspěchem při výuce cizího jazyka  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Rozvojový program ORP na podporu jazyků pro mimořádně 


nadané žáky včetně mezinárodních certifikátů  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků pro aktivní používání cizího jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016 – 2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet žáků absolvujících kurz  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic, 


neziskové organizace  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Zahájení podzim 2017, vyhodnocení jaro 2018, aktivita bude 


pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  305 žáků základních škol, kurzy pro nadané žáky. Tématický 


program MČ plánován na školní rok 2018/2019  


 


Aktivita 4.1.5 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových  


Zapojení žáků do projektů, soutěží a dalších jazykových aktivit by mělo rozvinout 


předpoklady těch, kteří mají pro tyto předměty nadání. Součást soutěže O Pohár starosty 


Hartiga.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.1.5 Podpora různorodých soutěží včetně jazykových  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Přímá podpora účasti žáků na různorodých soutěžích jazykové 


povahy, podpora jazykové přípravy v rámci projektů a hodnocení 


soutěže O Pohár starosty Hartiga  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a 


žáků pro aktivní používání cizího jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 4 Podpora výuky cizích jazyků  


Zdroj financování  Rozpočet OŠ, MAP  


Předpokládané náklady  150 000 Kč  


Indikátor  Počet žáků účastnících se soutěží, počet projektů s jazykovou 


tématikou  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Vyhlášení podzim 2017, vyhodnocení duben 2018, aktivita bude 


pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  230 žáků, soutěže, olympiády, další aktivity, projektové soutěže 


pro MŠ a ZŠ (celkem 2017 a 2018 – 15 projektů )  


 


 


Cíl 4.2 Rozvoj jazykové pregramotnosti v mateřských školách  


Oblast rozvoje jazykové pregramotnosti je zaměřena především na základní rozvoj jazykových 


dovedností, a to formou přímé podpory dětí i pedagogů se na těchto činnostech podílejících.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory jazykové pregramotnosti v mateřských 


školách indikovalo 50 % ZŠ potřebu podpory prvotního posouzení předpokladů pro jazykovou 


výuku u předškoláků, 29 % indikovalo podporu potřebu sdílení dobré praxe ve znalostní 


databázi či v průběhu konferencí, 21 % indikovalo potřebu podpory rozvoje jazykových 


dovedností pedagogických pracovníků a jejich verifikace, 21 % indikovalo potřebu podpory 


jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických pracovníků, obměna pedagogického 


sboru, který se podílí na uvedených projektech.  


Aktivita 4.2.1 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou výuku u předškoláků 


včetně logopedické podpory   


Vytvoření metodiky posuzování jazykových předpokladů včetně odstraňování logopedických 


vad a přímá intervence v mateřských školách umožní nastavení podpůrných opatření už na 1. 


stupni základní školy.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.2.1 Prvotní posouzení předpokladů pro jazykovou 


výuku u předškoláků včetně logopedické podpory  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Vytvoření metodiky posuzování jazykových předpokladů včetně 
odstraňování logopedických vad a přímá intervence  


v mateřských školách  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření  


MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 


jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání; č. I.3 Podpora nabídky 


logopedické péče  


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Metodika posouzení předpokladů, počet dětí vyžadujících 


nápravu a % dětí, kterým je tato podpora poskytnuta  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 204, 


MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov,  


MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Duben 2018 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále 


pokračovat – přenos do dalšího období, spolupráce s PPP  


Vyhodnocení 30.8.2018  1 metodika, 1 digitální diagnostika – testováno 121 dětí, podpora 


poskytnuta 4 dětem.  


 


Aktivita 4.2.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností pedagogických pracovníků  


a jejich verifikace; Podpora jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických 


pracovníků, obměna pedagogického sboru, který se podílí na uvedených projektech  


Podpora je zaměřena především na vlastní osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 


mateřských škol v oblasti jazyků a projektové přípravy.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.2.2 Podpora rozvoje jazykových dovedností 


pedagogických pracovníků a jejich verifikace; podpora 


jazykového a "projektového" vzdělávání pedagogických 


pracovníků, obměna pedagogického sboru, který se podílí na 


uvedených projektech  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Podpora rozvojových programů a jazykové přípravy učitelů 


včetně podílu učitelů na různorodých projektech s jazykovou 


tématikou  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření  


MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 


jazyka  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet, MAP  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Počet učitelů rozšiřujících si jazykovou gramotnost, počet učitelů 


v jednotlivých projektech s jazykovým přesahem  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Pražačka, MŠ Libická, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Jeseniova 98, ZŠ 


a MŠ J. Seiferta, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického, 


všechny MŠ  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  duben 2018 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018   konsorcium Erasmus+ pro 49 pedagogických pracovníků 


základních a mateřských škol, kurzy pro 14 učitelů v dispozicích 


zaměstnavatele – projekt bude opětovně podán v lednu 2019.  


Kurz pro učitelky MŠ v součinnosti se zřizovatelem ve školním 


roce 2018/2019  


 


Aktivita 4.2.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi a prostřednictvím konferencí 


Stejně tak jako u ostatních opatření je základní aktivitou sdílení příkladů dobré praxe ve 


veřejném prostoru www.skolypraha3.cz .  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 4.2.3 Sdílení dobré praxe ve znalostní databázi  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe z oblasti jazykové výuky ve 


veřejném prostoru; konference a semináře  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 


dostupnost – inkluze – kvalita; průřezové a volitelné opatření  


MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 


jazyka  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  Šablony, MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet uvedených příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Duben 2018 fáze 1, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Webová aplikace s příklady dobré praxe, na portálech 
www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz (přes 1500 


příspěvků)  



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Opatření 5 Rozvoj oblasti podpory kompetencí k iniciativě a podnikavosti  


Kreativita a podnikavost je významnou složkou občanských kompetencí. V podmínkách škol 


se realizuje především projektovou činností a zapojením žáků do různorodých aktivit. Podobné 


aktivity by však nebyly možné bez přímé podpory rodičovské veřejnosti a školy jako 


komunitního centra.  


Cíl 5.1 Rozvoj oblasti podpory k iniciativě a podnikavosti na základních školách  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity  


v základních školách indikovalo 70 % ZŠ potřebu podpory různorodých soutěží, přehlídek  


a praktické výuky, ve kterých se mohou projevit odpovídající dovednosti žáků, 20 % indikovalo 


podporu potřebu rozvoje aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání, 20 % indikovalo potřebu zajištění interaktivních 


materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění 


podílu učitelů na této činnosti.  


Aktivita 5.1.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání  


Škola je místem setkávání různorodých věkových skupin občanů, zejména však učitelů  


a zákonných zástupců. Role školy jako komunitního centra je nezpochybnitelným prostředkem 


rozvoje demokratické společnosti a z uvedeného důvodu klade MAP velký důraz na společná 


setkávání všech aktérů vzdělávání.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.1.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí základní školy jako 


komunitního centra včetně zapojení neformálního vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference a workshop pro rodiče, konference základních škol 


a organizací neformálního vzdělávání jako platformy pro rozvoj 


vzájemné spolupráce, vlastní webový portál pro neformální 


vzdělávání  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  MAP, šablony  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet workshopů a počet zúčastněných, počet společných akcí 


rodičů a žáků, počet článků na portálu neformálního vzdělávání  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Cimburkova,Z Š Lupáčova, Dům dětí a mládeže Praha 3 – 


Ulita, Beztíže, z. ., ú RKC Paleček, NOVÁ TROJKA, z. s., GMHS  







 


 
 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, září 2017-květen 2018  


Vyhodnocení 30.8.2018  Uskutečnilos e 11 akcí, zúčastnilos e 350 rodičů, webová 


aplikace s více než  1500 příklady dobré praxe na portálech 


www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz  


Organizace neformálního vzdělávání 290 akcí, přes 12 000 


účastníků  (koncerty Gymnázium a Hudební škola hlavního 


města Prahy, základní umělecká škola + akce DDM Ulita)  


 


Aktivita 5.1.2 Zajištění interaktivních materiálů do škol a výukových pomůcek pro výuku 


podnikavosti, iniciativy a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti   


Opět jde o průřezové téma prolínající s ostatními prioritami a opatřeními. Nákup vybavení  


a pomůcek je v tomto případě zaměřen na podpůrné vyučovací pomůcky spojené především 


s rozvojem podnikání a kreativity v úzké vazbě na opatření v polytechnické výchově.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.1.2 Zajištění interaktivních materiálů do škol a 
výukových pomůcek pro výuku podnikavosti, iniciativy  


a kreativity, zajištění podílu učitelů na této činnosti  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Výběr, nakoupení a ověření pomůcek pro strategické priority 


MAP  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Šablony, projekty  


Předpokládané náklady  1 000 000  Kč  


Indikátor  Přehled nakoupených pomůcek  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  8 ZŠ aktivně nakupuje sady učebnic, pracovní sešity, výukové 


objekty a programy pro interaktivní tabule, slovníky, audio 


pomůcky pro výuku jazyků. Ostatní nákupy jsou realizovány 


podle potřeby take z prostředků dotačních programů.  


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 5.1.3 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast  


I tato aktivita se realizuje v úzké návaznosti na polytechnickou výuku, protože dává 


předpoklady rozvoje osobnostních předpokladů žáků. Podrobnější popis u polytechnické 


výchovy.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.1.3 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro 


tuto oblast  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Vyhlášení a realizace rozvojového programu polytechnické a 


kreativní výchovy pro ZŠ Praha 3 – spolupráce se středními 


školami  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015 


- 2020  


Zdroj financování  Rozpočet MAP a rozpočet OŠ  


Předpokládané náklady  150 000 Kč  


Indikátor  Počet žáků zapojených v projektu  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ Chmelnice  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Září 2017-duben 2018, aktivita bude pokračovat i nadále, 


projekty pokračuje i v dalším školním roce, souběžně také 


podpora rozvoje výuky cizích jazyků  


Vyhodnocení 30.8.2018  839  


 


Aktivita 5.1.4 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve kterých se 


mohou projevit odpovídající dovednosti žáků včetně neformálních aktivit  


Tato aktivita je souhrnem aktivit formálního i neformálního vzdělávání a zapojování žáků do 


široké nabídky soutěží a zájmových činností, které jsou školám nabízeny. Ve svém důsledku 


by měla představit komplexní přehled činností, kterými se žáci základních škol prostřednictvím 


škol a organizací neformálního vzdělávání zabývají.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.1.4 Podpora různorodých soutěží, přehlídek a 


praktické výuky, ve kterých se mohou projevit odpovídající 


dovednosti žáků včetně neformálních aktivit  


Typ aktivity  Aktivita škol – aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Účast žáků v různorodých aktivitách formálního i neformálního 


charakteru  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Šablony, rozpočty škol, MAP  


Předpokládané náklady  Nelze specifikovat  


Indikátor  Přehled jednotlivých aktivit, počet zapojených žáků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy a organizace neformálního vzdělávání  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30.8.2018  23 aktivit a workshop, workshopů ve spolupráci se SŠ se 


zúčastnilo  41 žáků. GHŠ hl. m. Prahy, základní umělecká škola 


přes 700  podpořených žáků, 200 koncertů ročně, projekty MČ 


Praha 3, Prázdniny na Trojce, Volný čas na Trojce, O Pohár 


starosty Hartiga, Seifertův Žižkov  


 


Aktivita 5.1.5 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při výuce podnikavosti, 


iniciativy a kreativity  


V rámci činnosti jednotlivých škol významnou roli hrají vzájemné exkurze žáků i učitelů ZŠ na 


SŠ, ale také exkurze a poznávací výjezdy do průmyslových a vědeckých institucí. MAP k tomu 


vytváří předpoklady a zejména pak platformu pro sdílení příkladů dobré praxe.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.1.5 Podpora spolupráce SŠ a ZŠ a zaměstnavatelů při 


výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Exkurze a poznávací pobyty v průmyslových a vědeckých 


centrech; návštěvy škol ve SŠ, společný projekt se SOŠ 


stavební  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Šablony, MAP, rozpočet odboru školství  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Počet uskutečněných exkurzí  







 


 
 


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3, školy zařazené 


v polytechnickém projektu MČ Praha 3, projekt pokračuje i v roce 


2018/2019  


Spolupráce  Zřizovatel, SŠ v místě  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30.8.2018  10 exkurzí, účastnilo se 26 učitelů, polytechnická hnízda SOU 


Jarov  


 


Cíl 5.2 Rozvoj oblasti podpory k inciativě a podnikavosti v mateřských školách  


Přestože v mateřských školách rozvíjíme především predispozice, společné základy pro 


podnikání a kreativitu lze rozvíjet v těchto podmínkách na jednoduchých aktivitách. 


Rozhodujícím prvkem takové přípravy je společné výchovné působení zákonných zástupců  


a pedagogů dané školy.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory iniciativy a podnikavosti v mateřských školách 


indikovalo 64 % MŠ potřebu podpory různorodých soutěží, přehlídek a praktické výuky, ve 


kterých se mohou projevit odpovídající dovednosti dětí, 21,5 % indikovalo potřebu rozvoje 


aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra včetně zapojení 


neformálního vzdělávání, 21,5 % indikovalo potřebu vyhlášení rozvojových programů 


zřizovatele pro tuto oblast.  


Aktivita 5.2.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy jako komunitního centra 


včetně zapojení neformálního vzdělávání  


Mateřská škola je komunitním centrem ve všech formách své činnosti a jako taková skýtá 


předpoklady rozvoje dětských dovedností pouze v případě, že se na aktivitách školy podílejí  


i zákonní zástupci.   


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.2.1 Rozvoj aktivit vedoucích k pojetí mateřské školy 


jako komunitního centra včetně zapojení neformálního 


vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Souhrn činností, ve kterých jsou společně zapojeni rodiče a děti 


daných mateřských škol. Příklady dobré praxe budou zveřejněny 


a diskutovány na konferenci k této problematice  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  







 


 
 


Indikátor  Počet společných akcí děti – rodiče – komunitní projekty  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, konference  jaro 2018, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  18 akcí, 3 workshopy, přes 20 článků, 297 účastníků  


 


Aktivita 5.2.2 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro tuto oblast  


V rámci podpory výchovy k podnikavosti budou vyhlašovány rozvojové programy rozvíjející 


strategické priority MAP. V našem případě to jsou především polytechnická výchova, výchova 


k podnikavosti a komunitní role mateřské školy.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 5.2.2 Vyhlášení rozvojových programů zřizovatele pro 


tuto oblast  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Vyhlášení rozvojových programů pro strategické priority  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Rozpočet MAP, rozpočet OŠ, projekty  


Předpokládané náklady  400 000 Kč  


Indikátor  Počet projektů mateřských škol v jednotlivých letech  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Jeseniova, MŠ Pražačka, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Duben 2017, duben 2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  4 projekty, pokračující téma v roce 2019  


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 
 


5.2.3 Podpora různorodých soutěží a praktické výuky, ve kterých se mohou projevit 


odpovídající dovednosti dětí; Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti,  


iniciativy a kreativity  


Součástí činností v rámci školních vzdělávacích programů mají být také prvky, které obohacují 


podnikavost a kreativitu mezi dětmi včetně herních a soutěžních, které však nepotlačují 


týmovou spolupráci mezi dětmi. Příklady dobré praxe budou diskutovány na konferenci k této 


aktivitě včetně sdílení příkladů dobré praxe.  


 


Číslo a název aktivity  5.2.3 Podpora různorodých soutěží a praktické výuky, ve kterých 


se mohou projevit odpovídající dovednosti dětí; Podpora 


spolupráce MŠ a ZŠ při výuce podnikavosti, iniciativy a kreativity  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Příklady  dobré praxe budou zveřejněny ve veřejném prostoru a 


diskutovány na konferenci k této problematice; společné 


semináře pro ZŠ a MŠ  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a 


žáků   


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  50 000 Kč  


Indikátor  Počet zveřejněných příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 4, 


MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 204, MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ 


a MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Libická, MŠ Milíčův dům, MŠ U 


Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel, organizace neformálního vzdělávání  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, aktivita pokračuje i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Byla uvedena do provozu jako podpůrný nástroj webová aplikace 


s příklady dobré praxe, na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz  
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Opatření 6 Rozvoj oblasti podpory polytechnického vzdělávání  


Polytechnické vzdělání jako souhrn aktivit označovaných pod zkratkou STEM je jednou  


z klíčových oblastí MAP. V minulém období převažovala představa převážně humanitního 


vzdělání, ale dnes je zřejmé, že výuka musí zahrnovat nejen jazykové kompetence, ale také 


manuální dovednosti. Protože většina škol nemá odpovídající prostory k této výuce, je hlavním 


opatřením změna infrastruktury.  


Cíl 6.1 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách  


Rozvoj polytechnického vzdělávání klade vysoké nároky na rozpočtové finanční prostředky 


zejména proto, že ve školách nejsou k dispozici odpovídající prostory ve vyhovujícím 


technologickém standardu. Po přechodnou dobu je možno využívat sdílené prostory středních 


škol, polytechnická hnízda, ale z hlediska dlouhodobého horizontu vzdělávání školy musí mít 


pro mnohé aktivity z této oblasti vlastní odpovídající prostor. Proto je hlavní důraz kladen na 


rozvoj infrastruktury v této oblasti, a to zejména v součinnosti s opatřením č. 1 společného 


vzdělávání.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory polytechnického vzdělávání na základních 


školách indikovalo 30 % ZŠ potřebu modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém 


vzdělávání, 30 % indikovalo potřebu zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou 


odpovídajícího počtu odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií, 30 % 


indikovalo potřebu podpory exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast.  


Aktivita 6.1.1 Modernizace pomůcek a prostor při polytechnickém vzdělávání; Zvýšení 


úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben  


a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve vazbě na organizační 


schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických 


center, dovybavení učeben  


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.1.1 Modernizace pomůcek a prostor při 


polytechnickém vzdělávání; Zvýšení úrovně výuky technických 


předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben a 


vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve 


vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení 


priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben  


Typ aktivity  Infrastruktura  


Charakteristika aktivity  Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat 


odpovídající finanční prostředky na danou aktivitu.  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO);  


Průřezové a volitelné opatření MAP Investice do rozvoje kapacit 


základních škol  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Dotační výzvy, rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  20 000 000 Kč  


Indikátor  Počet dokončených a podaných žádostí o podporu  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ a 


MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol, Řídící výbor MAP  


Termín  Červen-září 2017, září-prosinec 2017, aktivita bude pokračovat i 


nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Viz aktuální tabulka investičních záměrů SR MAP, podány 3 


projekty ZŠ s tématikou polytechnické přípravy  


 


Aktivita 6.1.2 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků (ideálně) v úzké 


návaznosti na standard učitele a oblast CLIL a polytechnické vzdělávání  


Tato souhrnná aktivita předpokládá proškolení pedagogických pracovníků, sdílení příkladů 


dobré praxe a výměnu zkušeností pro dané obory.  Konference k tématu proběhla v květnu 


2017.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.1.2 Další profesní rozvoj pedagogických pracovníků 


(ideálně) v úzké návaznosti na standard učitele a oblast CLIL a 


polytechnické vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Polytechnická konference, sdílení příkladů dobré praxe a rozvoj 


polytechnických dovedností učitelů  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Rozpočet MAP, Šablony  


Předpokládané náklady  50 000 Kč  


Indikátor  Počet účastníků konference, počet příkladů sdílení dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Květen 2017, listopad 2017 – fáze 1, aktivita bude pokračovat i 


nadále  







 


 
 


Vyhodnocení 30.8.2018  Vzhledem ke změně standardu učitele bude nutno tento úkol 


přepracovat v návaznosti na projekt SYPO NIDV.   


66 účastníků konferencí, byla uvedena do provozu jako 


podpůrný nástroj webová aplikace s příklady dobré praxe, na 


portálech www.skolypraha3.cz  a http://volnycas.praha3.cz.   


Aktivita 6.1.3 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících a vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast  


Tato aktivita úzce prolíná s aktivitou 5.1.5 a 5.2.3, je propojením teoretické výuky s praxí.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.1.3 Podpora exkurzí a seminářů podporujících 


polytechnické vzdělávání vyučujících a vytvoření znalostní 


databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Exkurze, návštěvy a semináře v průmyslových a vědeckých 


komplexech včetně sdílení příkladů dobré praxe ve veřejném 


prostoru, poznávací aktivity pro učitele včetně konference  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony. Rozpočet škol, spoluúčast zákonných zástupců  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Počet exkurzí a seminářů pro učitele, včetně počtu proškolených 


učitelů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zaměstnavatelé  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Průběžně, aktivita pokračuje nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  10 seminářů a exkurzí, 26 proškolených, webová aplikace s 


příklady dobré praxe, na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz   


Organizace neformálního vzdělávání 15 proškolených  
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Aktivita 6.1.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, podpora mezinárodních 


projektů  


Součástí polytechnické výchovy musí být také nabídka mimoškolních aktivit pro tuto oblast,  


a z toho vytvořená komplexní nabídka pro zákonné zástupce. Tato nabídka se může realizovat 


formou zájmového i neformálního vzdělávání.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.1.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti, 


podpora mezinárodních projektů  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Široká nabídka mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji prvků 


polytechnické výchovy včetně zpřístupnění nabídky  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony, ostatní zdroje  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet a struktura mimoškolních kroužků a aktivit pro 


polytechnickou oblast  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ Cimburkova a subjekty neformálního  


vzdělávání  


Spolupráce  Základní školy a organizace neformálního vzdělávání  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP, vedení organizací neformálního vzdělávání  


Termín  Září 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30. 8. 2018  Keramika 11, počítače 4, kreativní dílny 3, řemesla 2, jiné 4  


Organizace neformálního vzdělávání 9 kroužků 79 dětí, projekt 


STEMART – ZŠ Lupáčova – mezinárodní rozměr MAP, 


pokračující activity v této oblasti, podpůrný web pro zájmové 


vzdělávání  


 


Aktivita 6.1.5 Vyhlášení rozvojového programu – polytechnická výchova v návaznosti 


na opatření 5.1.3  


Tento rozvojový program pro polytechnickou výchovu pokrývá opatření 5 a 6 pro vybrané 


základní školy tak, aby byly využity prostory střední školy na území MČ Praha 3.   


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.1.5 Vyhlášení rozvojového programu – polytechnická 


výchova v návaznosti na opatření 5.1.3  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Výuka polytechnické výchovy na pracovištích SOŠ stavební  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti základního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. II. 5 Podpora polytechnické výchovy, matematické 


a přírodovědné gramotnosti na základních školách  


Zdroj financování  Šablony, ostatní zdroje  


Předpokládané náklady  150 000 Kč  


Indikátor  Počet workshopů a počet žáků v projektu polytechnické výchovy  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Chmelnice, ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ a MŠ  J. Seiferta  


Spolupráce  Základní školy a SOŠ stavební a zahradnická  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP, vedení škol  


Termín  Září 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  8 workshopů, 41 žáků, seminář pro školní leadery  


 


Cíl 6.2 Rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání v mateřských školách  


Prvky polytechnické výchovy jsou součástí předškolního vzdělávání, a stejně tak jako  


u základních škol jejich smysluplné využívání vyžaduje značné finanční náklady zejména do 


oblasti infrastruktury, tak i do vzdělávání vyučujících.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v mateřských 


školách indikovalo 78 % MŠ potřebu podpory exkurzí a seminářů podporujících polytechnické 


vzdělávání vyučujících, 64 % indikovalo podporu potřebu posouzení kapacit mateřských škol 


ve vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba 


polytechnických center, dovybavení tříd MŠ, 14 % indikovalo potřebu podpory mimoškolních 


aktivit v této oblasti, podpory mezinárodních projektů.  


Aktivita 6.2.1 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na organizační schéma 


výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení tříd MŠ   


V rámci této aktivity budou připraveny projekty na investiční celky pro oblast polytechnické 


výuky, a ty v rámci odpovídajících výzev podány.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.2.1 Posouzení kapacit mateřských škol ve vazbě na 


organizační schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto 


oblast a výstavba polytechnických center, dovybavení tříd MŠ   


Typ aktivity  Infrastruktura  


Charakteristika aktivity  Příprava investičních projektů, jejich podání a realizace  







 


 
 


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  Dotační tituly, MAP  


Předpokládané náklady  20 000 000 Kč  


Indikátor  Počet realizovaných projektů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Sudoměřská, MŠ Jeseniova 4, MŠ Jeseniova 98, MŠ Milíčův 


dům, MŠ Vozová, MŠ Pražačka  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol, Řídící výbor MAP  


Termín  Červen-září 2017: příprava projektů, říjen 2017: podání projektů 


v rámci relevantních výzev, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Viz tabulka investičních záměrů aktuálního SR MAP, podány 2 


projekty v rámci OP VVV  


 


Aktivita 6.2.2 Podpora exkurzí a seminářů podporujících polytechnické vzdělávání 


vyučujících  


Zvláště pro oblast polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol je nezbytné 


realizovat celou řadu vzdělávacích aktivit tak, aby byla tato oblast zpřístupněna i této cílové 


skupině.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.2.2 Podpora exkurzí a seminářů podporujících 


polytechnické vzdělávání vyučujících  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Semináře a konference k polytechnické výchově včetně 


praktických ukázek  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených pracovníků MŠ  







 


 
 


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Na Balkáně, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, 


MŠ Jeseniova 4, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ Jeseniova 


204, MŠ Libická, ZŠ a MŠ J. Seiferta, MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, 


MŠ U Zásobní zahrady, MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor, vedení škol  


Termín  Květen 2017 a průběžně, aktivita pokračuje i v roce 2018/2019  


Vyhodnocení 30.8.2018  14  


 


Aktivita 6.2.3 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe pro tuto oblast  


Stejně tak jako v jiných opatřeních i zde bude vytvořena databáze příkladů dobré praxe pro 


základní i mateřské školy s tématikou polytechnické výchovy.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.2.3 Vytvoření znalostní databáze s příklady dobré praxe 


pro tuto oblast  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Příklady dobré praxe sdílené ve veřejném prostoru a na 


seminářích  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita  
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet příkladů dobré praxe  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní a mateřské školy  


Spolupráce   


Odpovědnost  Vedení školy  


Termín  Průběžně  


Vyhodnocení 30.8.2018  Webová aplikace s příklady dobré praxe, na portálech 


www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz  


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 6.2.4 Podpora mimoškolních aktivit v této oblasti  


V rámci mimoškolních aktivit bude organizacemi neformálního vzdělávání nabízena celá řada 


činností (kroužků) s prvky polytechnické výchovy. Součástí aktivity je také zpřístupnění těchto 


aktivit veřejnosti.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.2.4 Podpora mimoškolních aktivit v této  


Typ aktivity  oblastiAktivita  spolupráce  


Charakteristika aktivity  Nabídka kroužků s prvky polytechnické výchovy  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  Rozpočet MAP, ostatní zdroje  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  Počet kroužků pro předškolní děti s prvky polytechnické výchovy  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Organizace neformálního vzdělávání  


Spolupráce   


Odpovědnost  Vedení organizací neformálního vzdělávání  


Termín  Průběžně, publikace – září 2017, 2018, aktivita pokračuje 


nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  4, Veletrh na Trojce, Prázdniny na Trojce – každoroční akce na 


podporu volnočasových aktivit   


 


Aktivita 6.2.5 Rozvojový program pro polytechnickou výchovu v mateřských školách  


V rámci podpory výchovy k podnikavosti budou vyhlašovány rozvojové programy rozvíjející 


strategické priority MAP. V našem případě to jsou především polytechnická výchova, výchova 


k podnikavosti a komunitní role mateřské školy.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 6.2.5 Rozvojový program pro polytechnickou výchovu v 


mateřských školách  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Vyhlášení rozvojových programů pro strategické priority  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita  
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 







 


 
 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Opatření v oblasti předškolního vzdělávání stanovené DZ HMP 


2016-2020 č. I.2 Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické 


výchovy v předškolním vzdělávání  


Zdroj financování  Rozpočet MAP, rozpočet OŠ, projekty  


Předpokládané náklady  400 000 Kč  


Indikátor  Počet projektů mateřských škol v jednotlivých letech  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Duben 2017-duben 2018, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  8 projektů ve dvou letech  


 


Opatření 7 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


Oblast sociálních a občanských dovedností je nezbytnou součástí strategického rámce, 


protože MAP vytváří především ucelenou koncepci rozvoje vzdělávání. Právě v oblasti 


sociálních a občanských dovedností ve světle událostí dnešní doby lze očekávat celou řadu 


problémů, kterým je nutno předcházet preventivně a soustavně.  


Cíl 7.1 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností na základních 


školách 


Oblast si klade za cíl rozvinout občanské vzdělávání v globálních souvislostech s ochranou 


národních zájmů a prevencí sociálně patogenních jevů, jako je šikana a další druhy 


závadového chování mezi mládeží. K tomu slouží jednotlivé aktivity, které mohou k naplnění 


tohoto cíle přispět.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti sociálních a občanských dovedností na základních 


školách indikovalo 50 % ZŠ potřebu nastavení profesních podpůrných forem výchovného 


poradenství, preventivních funkcí, případně školního psychologa, 30 % indikovalo zájem o 


podporu různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím profesionálů či 


profesionálních nástrojů, 30 % indikovalo zájem o rozvoj forem žákovské samosprávy a 


ustanovení žákovského parlamentu MČ Praha 3. 


 


 







 


 
 


Aktivita 7.1.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování 


komunikační role všech aktérů vzdělávání  


Systematická podpora komunikačních kanálů mezi jednotlivými subjekty (všechny formy), 


sdílení příkladů dobré praxe a podíl všech subjektů na realizaci společného webového portálu 


pro školní i volnočasovou politiku v rámci MAP.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k 


posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference, semináře, besedy, diskuze i webová platforma pro 


komunikaci všech subjektů v rámci projektu  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Velmi obecná návaznost na Strategii vzdělávací politiky České 


republiky do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a 


rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-


2020  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  160 000 Kč  


Indikátor  Počet příspěvků, počet společných akcí  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny subjekty v projektu  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2, aktivita bude 


pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Konference k jednotlivým prioritám, konference k realizaci 


strategického rámce MAP, rozvoj oblasti polytechnického 


vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí pedagogických 


pracovníků.   


Webová aplikace s více než 1500 příklady dobré praxe na 


portálech www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz přispěla 


výraznou měrou k posílení komunikační role všech aktérů 


vzdělávání. Následně jsou podněty i elektronické dovednosti 


částečně aplikovány školami při komunikaci s rodiči i žáky. 


Komunikace probíhá také prostřednictvím setkání 


pedagogických rad a třídních schůzek. 


Vytvoření elektronických nástrojů řízení škol.  


 


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 7.1.2 Podpora etické výchovy formou implementace jejích zásad do étosu školy, 


nikoli však jako předmětu; Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních 


hodnot a výuky etiky. V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot také 


prostřednictvím uměleckého vzdělávání.  


MČ Praha 3 přijala etický kodex pedagogického pracovníka a dala školám možnost jej 


implementovat do politiky jednotlivých škol. V rámci této aktivity bude vyhodnocen přínos 


využití tohoto etického kodexu jednotlivými subjekty.  


Oblast přípravy žáků k sociální gramotnosti, kulturnímu vnímání světa a globálních problémů 


je v dnešním světě důležitou podmínkou. MAP přispěje k této problematice opět formou sdílení 


příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru. V rámci šablon pak budou využity aktivity 


umožňující společná setkávání a rozvoj demokratické diskuze ve skupinách žáků.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.2 Podpora etické výchovy formou implementace 


jejích zásad do étosu školy, nikoli však jako předmětu; Podpora 


výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky 


etiky. V případě potřeby realizovat rozvoj kulturních hodnot také 


prostřednictvím uměleckého vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Vyhodnocení etických zásad uvedených v etickém kodexu MČ 


Praha 3 a realizace etické výchovy na školách. Besedy, 


semináře, diskuze a exkurze k aktuálním tématům  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí 


včetně oceňování a uznávání dobrovolných činností  


SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, 


umění a tradicím  


Zdroj financování  Rozpočet škol  


Předpokládané náklady  250 000 Kč  


Indikátor  Počet přijatých kodexů, hodnocení oblasti  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Chelčického, 


ZŠ Lupáčova, ZUŠ Štítného  


Spolupráce  Zřizovatel, MHMP  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2, aktivita bude 


pokračovat i nadále,   


Vyhodnocení 30.8.2018  Přijaté kodexy všech škol, organizace neformálního vzdělávání 


1 kodex (Alfa Human Service, z.s.), aktualizace kodexů a 


pravidel komunikace pro následující školní rok  







 


 
 


Aktivita 7.1.3 Podpora vzdělávacích organizací jako komunitních center Komunitní role 


je vedle role vzdělávací nezbytnou podmínkou hodnocení kvality podle ČŠI. Hodnocení 


komunitní role bude realizováno na hodnotící škále formou elektronického dotazníku tak, aby 


bylo možno stanovit opatření pro další rok projektu.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.3 Podpora vzdělávacích organizací jako komunitních 


center  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Hodnotící škála aktivit komunitního centra  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, 


umění a tradicím  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet MAP, OP VVV  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Hodnotící škála  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Cimburkova, ZŠ Chmelnice, ZŠ Jarov, ZŠ nám. J. z  


Poděbrad, ZŠ Lupáčova, organizace neformálního vzdělávání 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 pro první rok, září2018  


Vyhodnocení 30.8.2018  Tento úkol nebyl dokončen. Škála bude vytvořena v roce 2019. 


Ú kol úzce souvisí s změnou spolupráce s PPP.  


 


Aktivita 7.1.4 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání a jejich publikace  


Neformální vzdělávání má v rámci MAP neoddělitelný význam právě díky šíři aktivit, které 


pokrývá. V rámci této aktivity budou tyto aktivity zpřístupněny veřejnosti formou publikací a 


formou vyhledávačů. Výsledky budou vyhodnoceny a následně upravena nabídka na 


následující roky.  


 


Číslo a název aktivity  7.1.4 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání  


a jejich publikace  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Přehledná nabídka neformálního vzdělávání prostřednictvím 


katalogu neformálního vzdělávání, vyhledávače a webu pro 


volný čas  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  50 000 Kč  


Indikátor  Počet příspěvků, katalog neziskových organizací, počet 


zapojených dětí a žáků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic a všechny subjekty 


neformálního vzdělávání zapojené do projektu  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení organizací neformálního vzdělávání  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, září 2018, aktivita pokračuje nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  37 kroužků, 247 dětí, katalog zatím plně nahrazují weby 
www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz. 


Také OŠ podniká další aktivity na podporu volného času. 


 


Aktivita 7.1.5 Podpora různorodých forem posouzení klimatu školy prostřednictvím 


profesionálů či profesionálních nástrojů  


Posouzení školního klimatu školy profesními nástroji (nespecifikováno) na základě rozhodnutí 


ředitelů škol a přenesení zkušeností do praxe jiných škol (sdílení dobré praxe) je považováno 


za přínos celého projektu.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.5 Podpora různorodých forem posouzení klimatu 


školy prostřednictvím profesionálů či profesionálních nástrojů  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Zpráva o posouzení školního klimatu externími posuzovateli a 


přenos zkušeností k ostatním kolegům  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  Šablony, rozpočty škol  


Předpokládané náklady  300 000 Kč  


Indikátor  Počet realizovaných průzkumů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ J. Seiferta, ZŠ nám. J. z Lobkovic  


Spolupráce  Zřizovatel, PPP Praha 3  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  září  2018  



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Vyhodnocení 30.8.2018  Převážně interní evaluace škol  v rámci sebehodnocení, 
hodnocení klimatu na všech školách zůstává úkolem pro rok  
2018/2019  


 


Aktivita 7.1.6 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; včetně mediátora  


Systematická podpora výchovného poradenství v MČ Praha 3 bude součástí uceleného 


systému opatření pro tuto oblast.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.6 Nastavení profesních podpůrných forem 


výchovného poradenství, preventivních funkcí, případně 


školního psychologa  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Ucelený systém kroků na podporu výchovného poradenství  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  Rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  100 000 KČ  


Indikátor  Počet zapojených subjektů a počet realizovaných akcí  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Pražačka, ZŠ Chelčického, ZŠ Cimburkova, ZŠ nám. J. z 


Lobkovic, ZŠ Jeseniova 


Spolupráce  Zřizovatel a PPP Praha 3  


Odpovědnost  Vedení škol, PS pro ZŠ  


Termín  Listopad 2017 –  aktivita pokračuje  


Vyhodnocení 30.8.2018  168 akcí na školách  


Organizace neformálního vzdělávání – 15 typů poraden, 


internetové, telefonické, osobní neformální poradenství, 3 


svépomocné skupiny, terapeutická poradna.  


Ustaven mediator pro řešení krizových situací – 1 x využito. 


Přesahující úkol – nastavení nových pravidel  spolupráce s PPP 


vzhledem k personálním změnám v poradně. 


 


Aktivita 7.1.7 Nastavení profesního podpůrného nástroje předcházení patogenním 


jevům včetně kyberšikany a ochrany duševního vlastnictví; akční plány rizik škol Až 


doposud neexistuje ucelený systém evidence a incidentních hlášení u závažných případů 


patogenních jevů ve školách. MČ hodlá tento systém zavést v druhém roce realizace MAP. 


Systém hlášení kybernetických incidentů a ochrany osobních údajů bude řešen v prvním roce.  







 


 
 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.7 Nastavení profesního podpůrného nástroje 


předcházení patogenním jevům včetně kyberšikany a ochrany 


duševního vlastnictví; akční plány rizik škol  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Systém hlášení patogenních jevů jako součást preventivních 


opatření škol, a to ve dvou fázích: kyberšikana – eSafety Label 


v roce 2017, ostatní jevy v roce 2018; akční plány rizik škol  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Počet hlášených incidentů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny základní školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  PPP Praha 3  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017 pro část 1 a listopad 2018 pro část 2  


Vyhodnocení 30.8.2018  e-Safety Label – všechny základní školy, krizový plan všechny 


školy, system evidence patogenních jevů zůstává jako úkol pro 


rok 2018/2019 vzhledem k personálním změnám na PPP Praha 


3 a vzhledem k tomu, že se dokončuje metodika KAP pro tuto 


oblast. 


 


Aktivita 7.1.8 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení žákovského parlamentu 


MČ Praha 3  


Projekt na podporu žákovské samosprávy bude diskutován a v případě zájmu škol podán  


v rámci výzev v programu OP VVV. Jeho zaměřením budou aktivizující formy práce s žáky pro 


tuto oblast. Pokud nebude podán projekt, bude uspořádán seminář pro podporu těchto činností 


pro všechny školské subjekty.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.1.8 Rozvoj forem žákovské samosprávy a ustanovení 


žákovského parlamentu MČ Praha 3  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Projekt OP VVV pro žákovskou samosprávu, případně seminář k 


této problematice pro všechny základní školy  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do 


rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a 


demokratického života  


SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí 


včetně oceňování a uznávání dobrovolných činností  


Zdroj financování  Dotační tituly  


Předpokládané náklady  3 000 000 Kč  


Indikátor  Počet podpořených subjektů a počet podpořených žáků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ nám. J. z Poděbrad, ZŠ nám. J. 


z Lobkovic 


Spolupráce  Uvedené školy  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Příprava projektu červenec-září 2017, realizace 2018, aktivita 


zůstává otevřená  


Vyhodnocení 30.8.2018  3 školy vytvořily žákovský parlament, celkem 52 žáků, 


uspořádány průpravné semináře a připravena analýza situace 


na Praze 3  


 


Cíl 7.2 Rozvoj oblasti podpory sociálních a občanských dovedností v mateřských školách 


Dětský kolektiv od raného školního věku až po předškoláka představuje významnou sociální 


skupinu, a tedy i prostředí, ve kterém je třeba vytvářet základní sociální kompetence, rozvíjet 


komunikaci a předcházet negativním projevům chování.   


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností  


v mateřských školách indikovalo 36 % MŠ potřebu podpory všech forem profesního rozvoje 


vedoucí k posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání, 36 % indikovalo zájem  


o vytvoření role mediátora pro zlepšení komunikace: zákonní zástupci – pedagogický 


pracovník. Podpora výuky sociální gramotnosti, rozvoj kulturních hodnot a výuky etiky: 21 % 


indikovalo potřebu různorodých forem neformálního vzdělávání, 14 % indikovalo potřebu 


specifikace a následné realizace motivačních programů a benefitů v rámci působnosti 


zřizovatele pro zajištění profesně zdatných pedagogických pracovníků a jejich dalšího 


profesního rozvoje, 14 % indikovalo zájem o podporu školy jako komunitního centra rodičovské 


i další veřejnosti. 


Aktivita 7.2.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k posilování 


komunikační role všech aktérů vzdělávání  


Systematická podpora komunikačních kanálů mezi jednotlivými subjekty (všechny formy), 


sdílení příkladů dobré praxe a podíl všech subjektů na realizaci společného webového portálu 


pro školní i volnočasovou politiku v rámci MAP  







 


 
 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.2.1 Podpora všech forem profesního rozvoje vedoucí k 


posilování komunikační role všech aktérů vzdělávání  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference, semináře, besedy, diskuze i webová platforma pro 


komunikaci všech subjektů v rámci projektu  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  160 000 Kč  


Indikátor  Počet příspěvků, počet společných akcí  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 204, MŠ Libická, ZŠ a MŠ J. 


Seiferta, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického 


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1,  září 2018 – fáze 2, aktivita pokračuje  


Vyhodnocení 30.8.2018  26 akcí, Konference k realizaci strategického rámce MAP, a k 


jednotlivým prioritám, rozvoj oblasti polytechnického vzdělávání 


a rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


zmínila též schopnost rozvoje elektronické komunikace (37 


účastníků). Zapojení informačního centra MČ Praha 3  


Webová aplikace s více než 1500 příklady dobré praxe na 


portálech www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz přispěla 


výraznou měrou k posílení komunikační role všech aktérů 


vzdělávání. Následně jsou podněty i elektronické dovednosti 


částečně aplikovány mateřskými školami při komunikaci s rodiči. 


Komunikace probíhá také prostřednictvím provozně 


pedagogických porad a třídních schůzek, prostřednictvím akcí 


pro děti i rodiče. 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Aktivita 7.2.2 Podpora školy jako komunitního centra  


Komunitní role školy je vedle role vzdělávací nezbytnou podmínkou kvalitní školy podle ČŠI. 


Hodnocení komunitní role školy bude realizováno na hodnotící škále formou elektronického 


dotazníku tak, aby bylo možno stanovit opatření pro další rok projektu. 


  


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.2.2 Podpora školy jako komunitního centra  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Hodnotící škála aktivit na poli školy jako komunitního centra  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  Šablony, rozpočet MAP, OP VVV  


Předpokládané náklady  200 000 Kč  


Indikátor  Hodnotící škála  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ nám. J. z Lobkovic, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol  


Termín  Listopad 2017 pro první rok, l září 2018 pro rok 2018  


Vyhodnocení 30.8.2018  Škála není ukončena, je nutno ji aktualizovat a dokončit v roce 


2018/2019  


 


Aktivita 7.2.3 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání a jejich publikace  


Neformální vzdělávání má v rámci MAP neoddělitelný význam právě díky šíři aktivit, které 


pokrývá. V rámci této aktivity budou tyto aktivity zpřístupněny veřejnosti formou publikací  


a formou vyhledávačů. Výsledky budou vyhodnoceny a následně upravena nabídka na 


následující roky.  


 


Číslo a název aktivity  7.2.3 Podpora různorodých forem neformálního vzdělávání  


a jejich publikace  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Přehledná nabídka neformálního vzdělávání prostřednictvím 


katalogu neformálního vzdělávání, vyhledávače a webu pro 


volný čas.  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a 


mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání  


SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase 


a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  50 000 Kč  


Indikátor  Počet příspěvků, katalog neziskových organizací, počet 


zapojených dětí a žáků  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Subjekty neformálního vzdělávání  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení organizací neformálního vzdělávání  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, listopad 2018 – fáze 2  


Vyhodnocení 30.8.2018  Katalog aktivit organizací neformálního vzdělávání se 


aktualizuje. Je provozována webová aplikace upozorňující na 


aktivity volného času a příklady dobré praxe 


http:/volnycas.praha3.cz. 


Veřejné prezentace Volný čas na Trojce a Prázdniny na Trojce  


 


Aktivita 7.2.4 Nastavení profesních podpůrných forem výchovného poradenství, 


preventivních funkcí, případně školního psychologa; včetně mediátora Systematická 


podpora výchovného poradenství v MČ Praha 3 bude součástí uceleného systému opatření 


pro tuto oblast.   


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 7.2.4 Nastavení profesních podpůrných forem 


výchovného poradenství, preventivních funkcí, případně 


školního psychologa   


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Ucelený systém kroků na podporu výchovného poradenství  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Průřezová a volitelná opatření MAP Rozvoj sociálních a 


občanských kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 (strategické 


cíle):  


SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a 


mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální 


odpovědnost  


Zdroj financování  Rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  100 000 KČ  


Indikátor  Počet zapojených subjektů a počet realizovaných akcí  



http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Na Balkáně, MŠ Sudoměřská, MŠ Pražačka, MŠ 


Waldorfská, ZŠ a MŠ Jarov, MŠ Milíčův dům, MŠ U Zásobní 


zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel a PPP Praha 3  


Odpovědnost  Vedení škol, PS pro ZŠ  


 


Termín  Listopad 2017 – aktivita s přesahem do roku 2018/2019  


Vyhodnocení 30.8.2018  27 akcí na MŠ a ZS  


V řešení formy spolupráce s PPP – vzhledem k personálním 


změnám nelze řešit okamžitě – úkol zůstává otevřen  


  







 


 
 


Opatření 8 Rozvoj oblasti digitálních kompetencí pedagogických 


pracovníků  


Strategie digitálního vzdělávání určuje základní prvky rozvoje této oblasti. Specifickou oblastí 


jsou znalosti pedagogů, bez kterých se nedá očekávat další posun k formulaci zásad průmyslu 


4:0. Z uvedeného plyne, že právě digitální kompetence učitelů jsou alfou a omegou takového 


rozvoje. Z uvedeného důvodu byla tato oblast zařazena do prioritních jako průřezová. 


Jednotlivá témata se navzájem prolínají a vytvářejí s ostatními opatřeními jeden celek.  


Cíl 8.1 Digitální kompetence pedagogických pracovníků základních škol a jejich rozvoj  


Dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií předurčují postavení 


škol na vzdělávacím trhu. Analýza ukázala, že malá dostupnost evropských projektů  


v minulých letech (tvorba výukových objektů) způsobila i nižší míru osvojení technologií mezi 


učiteli. Z uvedeného důvodu je tedy tato priorita součástí Strategického rámce MAP.   


V rámci dotazníkového šetření v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických 


pracovníků základních škol a jejich rozvoje indikovalo 30 % ZŠ potřebu podpory komplexní 


profesní přípravy pedagogických pracovníků základních škol s vlastní tvorbou výstupů  


a vytvořením profesního portfolia, 20 % indikovalo zájem o komplexní podporu rozvoje 


digitálních technologií od infrastruktury, přes hardware škol, software, vzdělávání a ochranu 


žáků i učitelů před negativními jevy ve virtuálním prostoru; zajištění odpovídajícího softwaru  


a nákup vlastních digitálních technologií pro digitalizaci škol; vzdělávání ředitelů škol v oblasti 


ekonomiky a strategie digitálního rozvoje; zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou 


odpovídajícího počtu odborných učeben a vysoké kvality digitálních technologií.  


Aktivita 8.1.1 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií od infrastruktury přes 


hardware, software, vzdělávání a ochranu žáků i učitelů před negativními jevy ve 


virtuálním prostoru  


Bez obsahu této aktivity nelze předpokládat systematické využívání digitálních technologií ve 


výuce. Je nutno stanovit výchozí úroveň kompetencí učitelů a na jejich základě určit podpůrné 


prostředky. Dále je potřeba zajistit alespoň minimální úroveň ochrany žáků před negativními 


vlivy ve virtuálním prostoru.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.1.1 Komplexní podpora rozvoje digitálních technologií 


od infrastruktury přes hardware, software, vzdělávání a ochranu 


žáků i učitelů před negativními jevy ve virtuálním prostoru  


Typ aktivity  Aktivita škol  


Charakteristika aktivity  Monitoring digitálních dovedností (KMU, NIDV),  minimální 


hranice virtuální ochrany škol – eSafety Label, GDPR  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím 


zdrojům 


2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a 


informatického myšlení žáků 


3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a 


informatického myšlení učitelů 


4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury 


5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 


jejich výsledků 


6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy 


7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace 


technologií do vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  100 000 Kč  


Indikátor  KMU pro každou školu, eSafety Label pro každou školu  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Realizační tým MAP  


Termín  Listopad 2017  


Vyhodnocení 30.8.2018  Bylo realizováno KMU i eSafety Label, pro školní rok 2018/2019 


– aktualizace obou dokumentů včetně akčního plánu rizik 


 


Aktivita 8.1.2 Sdílení příkladů dobré praxe  


Prostřednictvím společného uložiště a veřejné prezentace budou zpřístupněny příklady dobré 


praxe z oblasti využívání digitálních technologií v základních školách.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.1.2 Sdílení příkladů dobré praxe  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních  kompetencí  


a informatického myšlení žáků   


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních  kompetencí  


a informatického myšlení učitelů   


Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 


výsledků   


Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 


vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet sdílených příkladů dobré praxe (IC  T)  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny zapojené subjekty vzdělávání  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018 8, další příklady dobré praxe na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz  


 


Aktivita 8.1.3 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje   


Pro rozvoj této oblasti je nezbytné vzdělávání ředitelů všech institucí vzdělávajících žáky.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.1.3 Vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a 


strategie digitálního rozvoje včetně zavedení spisových agend  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference a licenční semináře  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a 


informatického myšlení učitelů 


5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 


jejich výsledků 


6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti 
integracedigitálních technologií do výuky a do života školy 
7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace 


technologií dovzdělávání 


Zdroj financování  MAP  



http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


Předpokládané náklady  120 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených ředitelů  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny subjekty vzdělávání  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Realizační tým MAP  


Termín  Listopad 2017- fáze 1, březen 2018 – fáze 2  


Vyhodnocení 30.8.2018  Semináře MS Cloud, licenční politika, GDPR, licence ve vazbě 


na MS agreement   


 


Aktivita 8.1.4 Modernizace pomůcek a prostor při využívání digitálních technologií; 


Zvýšení úrovně výuky technických předmětů formou odpovídajícího počtu odborných 


učeben a vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve vazbě na 


organizační schéma výuky, pronájmy a stanovení priorit pro tuto oblast a výstavba 


polytechnických center, dovybavení učeben  


Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat odpovídající finanční prostředky 


na danou aktivitu může přinést moderní technologie, bez kterých se nedá očekávat nárůst 


dovedností pedagogických pracovníků. Škola by měla alespoň částečně držet trend rozvoje 


informačních technologií.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.1.4 Modernizace pomůcek a prostor při využívání 


digitálních technologií; Zvýšení úrovně výuky technických 


předmětů formou odpovídajícího počtu odborných učeben a 


vysoké kvality digitálních technologií; Posouzení kapacit škol ve 


vazbě na organizační schéma výuky, pronájmy  a stanovení 


priorit pro tuto oblast a výstavba polytechnických center, 


dovybavení učeben  


Typ aktivity  Infrastruktura  


Charakteristika aktivity  Příprava investičních projektů jednotlivých škol s cílem získat 


odpovídající finanční prostředky na danou aktivitu  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  


Průřezové a volitelné opatření MAP Investice do rozvoje kapacit 


základních škol  







 


 
 


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím 


zdrojům.   


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních  kompetencí  


a informatického myšlení žáků   


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních  kompetencí 


a informatického myšlení učitelů.   


Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.   


 Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 


výsledků   


Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


 Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 


vzdělávání  


Zdroj financování  Dotační výzvy, rozpočet MAP  


Předpokládané náklady  20 000 000 Kč  


Indikátor  Počet dokončených investičních akcí  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


ZŠ Pražačka, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ZŠ Lupáčova, ZŠ a 


MŠ J. Seiferta, ZŠ Jeseniova, ZŠ Cimburkova  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Vedení škol, Řídící výbor MAP  


Termín  Červen-září 2017, září-prosinec 2017, září 2018 aktivita bude 


pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Průběžně probíhá z prostředků škol a zřizovatele, projekty ve 


stadiu přípravy, viz SR MAP  


 


Cíl 8.2 Digitální kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol a jejich rozvoj  


Digitální dovednosti v mateřských školách byla dlouhodobě zanedbávána, přestože i zde je 


nutno dbát na moderní komunikační prostředky už vzhledem ke komunikaci s rodiči. I mateřská 


škola se musí přizpůsobit ekonomickým a technologickým trendům.  


V rámci dotazníkového šetření v oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 


mateřských škol a jejich rozvoje indikovalo 57 % MŠ potřebu podpory nákupu vlastních 


digitálních technologií (tablety, PC, fotoaparáty, mobily), 50 % indikovalo potřebu podpory 


vzdělávání ředitelů škol v oblasti ekonomiky a strategie digitálního rozvoje, 2 % indikovaly 


potřebu sdílení příkladů dobré praxe, zapojení učitelů do profesních komunit včetně podpory 


takových aktivit prostřednictvím zřizovatele, 1 % indikovalo potřebu komplexní profesní 


přípravy pedagogických pracovníků mateřských škol s vlastní tvorbou výstupů a vytvořením 


profesního portfolia a potřebu vytvoření podpůrné služby pro správu hardwarových a 


softwarových aplikací  v mateřských školách.  


 


 


 







 


 
 


Aktivita 8.2.1 Vzdělávání ředitelů mateřských škol v oblasti ekonomiky a strategie 


digitálního rozvoje   


Pro rozvoj této oblasti i v mateřských školách je nezbytná systematická příprava ředitelek 


mateřských škol formou workshopů a sdílení zkušeností.  


 


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.2.1 Vzdělávání ředitelů mateřských škol v oblasti 


ekonomiky a strategie digitálního rozvoje včetně  zavedení 


elektronických spisových agend  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Konference v rámci MAP s přesahem do polytechnického 


vzdělání, školení virtuální bezpečnosti a etiky, GDPR  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita  
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních  kompetencí 


a informatického myšlení učitelů.   


Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 


výsledků   


Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 


vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  150 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených ředitelek  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


MŠ Vozová, MŠ Na Vrcholu, MŠ Jeseniova 98, MŠ Jeseniova 4, 


MŠ Sudoměřská, MŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ J. Seiferta, ZŠ a MŠ  


Jarov, MŠ U Zásobní zahrady, ZŠ a MŠ Chelčického  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Realizační tým MAP  


Termín  Listopad 2017 – fáze 1, duben 2018 – fáze 2, přesah do roku 


2018/2019  


Vyhodnocení 30.8.2018  24 ředitelek  a učitelek MŠ, aktualizace školení  


 


 


 







 


 
 


Aktivita 8.2.2 Komplexní příprava pedagogických pracovníků mateřských škol s vlastní 


tvorbou výstupu a vytvoření profesního portfolia  


Pro rozvoj této oblasti i v mateřských školách je nezbytná systematická příprava 


pedagogických pracovníků mateřských škol formou workshopů a sdílení zkušeností. Zvláštní 


důraz je nutno klást na etiku virtuálního prostoru, protože kompetence pedagogických 


pracovníků se přenášejí na svěřené děti.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.2.2 Komplexní příprava pedagogických pracovníků 


mateřských škol s vlastní tvorbou výstupu a vytvoření profesního 


portfolia  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Školení pedagogických pracovníků a účast na konferenci 


zaměřené na polytechnickou výchovu a digitální technologie  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita  


Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím 


zdrojům.   


Zajistit  podmínky  pro  rozvoj  digitálních 


 kompetencí a informatického myšlení učitelů.   


Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 


výsledků   


Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do  


vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  120 000 Kč  


Indikátor  Počet proškolených  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny školy zřizované MČ Praha 3  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Komplexní rozsah všech školení v oblasti digitálních technologií 


zahrnuje celkem 113 proškolených účastníků z MŠ i ZŠ.  


 


 


 







 


 
 


Aktivita 8.2.3 Sdílení příkladů dobré praxe  


Prostřednictvím společného uložiště a veřejné prezentace budou zpřístupněny příklady dobré 


praxe z oblasti využívání digitálních technologií v mateřských školách.  


Číslo a název aktivity  Aktivita 8.2.3 Sdílení příkladů dobré praxe  


Typ aktivity  Aktivita spolupráce  


Charakteristika aktivity  Publikace příkladů dobré praxe ve veřejném prostoru  


Vazba na povinná, 


doporučená, volitelná a 


průřezová opatření MAP  


Povinné opatření MAP č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita  
Doporučené opatření MAP Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 


polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 


dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 


STEM, což zahrnuje i EVVO)  


Průřezové a volitelné opatření MAP Rozvoj digitálních 


kompetencí dětí a žáků  


Vazba na strategické 


záměry a koncepční 


dokumenty  


Vazba na strategii digitálního vzdělávání, aktivity:  


Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich 


výsledků   


Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace 


digitálních technologií do výuky a do života školy   


Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do 


vzdělávání  


Zdroj financování  MAP  


Předpokládané náklady  20 000 Kč  


Indikátor  Počet sdílených příkladů dobré praxe (ICT)  


Subjekty, které plánují 


realizovat opatření  


Všechny zapojené subjekty předškolního vzdělávání  


Spolupráce  Zřizovatel  


Odpovědnost  Řídící výbor MAP  


Termín  Listopad 2017, aktivita bude pokračovat i nadále  


Vyhodnocení 30.8.2018  Další příklady dobré praxe na portálech www.skolypraha3.cz a 


http://volnycas.praha3.cz  


 


 


 


 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/





 


 
 


 


 


 


Opatření 9: Infrastruktura  


Investiční akce s přímým vlivem na výuku jsou popsány jako součást aktivit 1.1.2; 1.2.5; 6.1.1; 


6.2.1; a 8.1.4.  


V přehledu dále uvádíme seznam investičních akcí, které byly zařazeny do realizace přípravy 


projektů v rámci výzev OP VVV. Faktory, které rozhodly o zařazení těchto projektů, jsou:  


• způsobilost investičního záměru pro realizaci v daném dotačním titulu 


• zařazení daného investičního záměru ve strategickém rámci 


• naplnění kritérií strategického rámce pro jednotlivá opatření podle ročního plánu 


• zájem ředitelů a ředitelek škol o zařazení takového záměru k realizaci 


• posouzení technických podmínek realizace 


• přiměřenost nákladů cíli 


• udržitelnost nákladů 


Souhrn investic a jejich rozdělení je uveden v tabulkové příloze.  


Závěr  


Předkládaný Roční akční plán na školní rok 2018/2019 s vyhodnocením dosavadních aktivit a 


s přesahem do období po skončení projektu definuje základní opatření, jednotlivé aktivity i cíle, 


určuje způsob jejich naplňování a také hodnocení formou indikátorů.  


Tento Roční akční plán byl sestaven na základě skutečností známých k 30. 8. 2018.  


Dokument byl schválen Řídícím výborem 10. září 2018.  


Příloha 1:  Plán profesního vzdělávání (2016-2018)  


Příloha 2:  Plán profesního vzdělávání (2018-2019)  
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Příloha: Tabulkové vyjádření projektů pro infrastrukturu s označením priorit roku 2018  


Identifikace školy, 


školského zařízení  


či dalšího subjektu  


Název 


projektu  


Očekávané 
celkové 
náklady  


na projekt v 


Kč  


 


Soulad 


s cílem  


MAP  


Typ projektu:    


s vazbou na klíčové 


kompetence OP PPR  


 


 


 
 


 
   


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Cimburkova 18/600  


IČ: 63831325  


RED IZO: 600036146  


IZO:102073309  


Rekonstrukce 
a modernizace  


učeben   


s digitálními 


technologiemi  


850 000   


1.1  
8.1  


x  x  


 


x  


  


x  
OPPPR  


4.1  


 


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Cimburkova 18/600  


IČ: 63831325  


RED IZO:600036146  


IZO:102073309  


Zlepšení 


technického 


stavu objektu 


školy   


- částečná 


bezbariérovost 


700 000   


1.1  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


Očekávaný termín  realizace projektu  


  


( 
od  


–   
do) 


  Bezbariérovost  školy, školského  


zařízení 


  
Rozšiřování kapacit  kmenových učeben  


mateřských nebo  
základních škol 


  
Komplementární  


projekt s 


  


SC  


4.2 


/případně jiné 


  


Cizí jazyk 


  


Přírodní vědy 


  


Technické a  
řemeslné obory 


  


Práce s 


  


digitál.  


technologiemi 


  


Polytechnická  


výchova 
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Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Cimburkova 18/600  


IČ: 63831325  


RED IZO:600036146  


IZO:102073309  


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy ZŠ, Praha 
3,  
Cimburkova 


18/600 – 


bezbariérový 


přístup  


2 5000 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Cimburkova 18/600  


IČ: 63831325  


RED IZO:600036146  


IZO:102073309  


Rekonstrukce 


půdních prostor 


školy; 


rekonstrukce 


střechy včetně 


zateplení  


10 000 000   


1.1  


      


x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


IČ:63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


Investice do 
odborných  


učeben a 


vnitřní 


konektivity 


školy ve vazbě 


na rozvoj 


klíčových 


kompetencí a 


polytechnických 


dovedností 


žáků v ZŠ a 


MŠ, Praha 3,  


3 000 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
8.1  


x  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  
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 Chelčického 


43/2614  


           


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


IČ:63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


Rekonstrukce  
a modernizace 
vybavení 
odborných  
učeben školy  


(fyzika,  


polytechnická 


výchova)  


1 500 000   


1.1  
1.2  
6.1  
6.2  


 


x  


 


x  x  


 


x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


IČ: 63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


Rekonstrukce 


a modernizace 


vybavení 


multifunkčních 


učeben  


1 500 000   


1.1  
1.2  
8.1  
8.2  


X  x  


 


x  


   


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


IČ: 63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


Bezbariérové 


řešení ZŠ  a 


MŠ  


Chelčického  – 


výstavba 


výtahu 


5 000 000   


1.1 


1.2  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  
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Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


Modernizace 


vybavení MŠ  v 


ul. Roháčova  


1 000 000   


1.2  X  x  


  


x  


  


OPPPR  
4.1  
4.2  


 


IČ:63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


            


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3,   


Chelčického 43/2614  


IČ: 63831333  


RED IZO:600036162  


IZO:102073368  


Multifunkční 


přírodní 


zahrada  s 


herními  a 


edukativními 


prvky MŠ v ul.  


Roháčova  


2 000 000   


1.2  
6.2  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


Název:   


Základní škola   


Chmelnice, Praha 3,  


K Lučinám 18/2500  


IČ: 63831350  


RED IZO:600036171  


IZO:102073376  


Modernizace 


informačních a 


komunikačních 


technologií 


souvisejících 


se zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy 


probíhající ve 


škole  


3 000 000   1.1  
8.1  


X  x  


 


x  


   


OPPPR  
4.1  
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Název:   


Základní škola   


Chmelnice, Praha 3,  


K Lučinám 18/2500  


IČ: 63831350  


RED IZO:600036171  


IZO:102073376  


Zlepšení 


technického 


stavu objektu 


školy, 


komplexní 


bezbariérovost 


– výstavba 


výtahu a 


plošiny 


6 000 000   1.1       


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


Název:  
Revitalizace 


školní zahrady  


3 755 000   1.1.  
6.1.  


 
x  


  
x  x  


 OPPPR  
4.1  


 


Základní škola   


škola Chmelnice, Praha  


3,   


K Lučinám 18/2500  


IČ: 63831350  


RED IZO:600036171  


IZO:102073376  


s realizací 


herních  a 


relaxačních 


prvků  
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Název:   


Základní škola   


a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,   


V Zahrádkách 48/1966  


IČ: 63831449  


RED IZO:600036197  


IZO:102073261  


Modernizace 


informačních a 


komunikačních 


technologií 


souvisejících 


se zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy 


probíhající  ve 


všech  


budovách školy  


1 200 000   


1.1  
1.2  
8.1  
8.2  


x  x  


 


x  


   


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola   


a mateřská škola Jarov, 
Praha 3,   


V Zahrádkách 48/1966  


IČ: 63831449  


RED IZO:600036197  


IZO:102073261  


Oživlá zahrada  3 200 000   


1.1  
1.2  
6.1  
6.2  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Jeseniova 96/2400  


IČ: 63831341  


Rekonstrukce a 


modernizace 


učeben   


800 000   1.1  
8.1  


X  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


 


RED IZO:600036201 


IZO:102073406  


s digitálními 


technologiemi  
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Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Jeseniova 96/2400  


IČ: 63831341  


RED IZO:600036201  


IZO:102073406  


Investice do 
odborných 
učeben a 
vnitřní 
konektivity 
školy ve vazbě 
na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
polytechnickýc 
h dovedností 
žáků v ZŠ, 
Praha 3,  
Jeseniova  


96/2400  


2 500 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
8.1  


X  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Jeseniova 96/2400  


IČ: 63831341  


RED IZO:600036201  


IZO:102073406  


Rekonstrukce  


a modernizace 


vybavení 


učebny chemie  


250 000   


1.1  


 


x  


 


x  


   


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Jeseniova 96/2400  


IČ: 63831341  


RED IZO:600036201  


IZO:102073406  


Nadstavba 
2.NP nad 
jídelnou 


– navýšení 


kapacit 


30 000 000   


1.1  X  x  


 


x  x  x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Jeseniova 96/2400  


Rekonstrukce  


a modernizace 


vybavení  


250 000   
1.1  
4.1  


X  


  


x  


  


x  
OPPPR  


4.1  
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IČ: 63831341  


 


RED IZO:600036201 


IZO:102073406  


jazykové 


učebny  


           


Název:  


Mateřská škola, Praha 3,  


Za Žižkovskou vozovnou  


17/1700,  IČ: 


65993161 


REDIZO:   
600036031  


Rekonstrukce 


venkovních 


prostor pro žáky 


mateřských škol 


všech věkových 


kategorií  


600 000  


 


1.1  


      


X  
OPPR  


4.1.  


Název:  


Mateřská škola, Praha 3,  


Za Žižkovskou vozovnou  


17/1700,  IČ: 


65993161 


REDIZO:   
600036031  


Rozšíření 


kapacit 


mateřské školy 


včetně 


rekonstrukce 


sociálního 


zařízení  4000000  


 


1.1.  


      


X  
OPPR  


4.1.  
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Název:   


Základní škola  a 
mateřská škola 
Jaroslava 
Seiferta,   
Praha 3, Vlkova 31/800  


IČ:63831431  


RED IZO:600036219  


IZO:102073414  


Investice do 


odborných 


učeben a 


vnitřní 


konektivity 


školy ve vazbě 


na rozvoj 


klíčových 


kompetencí a 


polytechnických 


dovedností 


žáků v Základní 


a mateřské 


škole  


2 500 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
8.1  


x  x  x  x  x  


  


OPPPR  
4.1  


 


 Jaroslava  


Seiferta,   


Praha 3,  


Vlkova 31/800  
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Název:   


Základní škola  a 
mateřská škola 
Jaroslava 
Seiferta,   
Praha 3, Vlkova 31/800  


IČ: 63831431  


RED IZO:600036219  


IZO:102073414  


Odborná 
učebna a 
zázemí pro 
pedagogy 
potřebné pro 
rozvoj  


kompetencí v  


oblasti 


přírodních věd. 


Učebna pro 


rozvoj 


polytechnických 


dovedností.  


900 000   1.1  
4.1  


x  


   


x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola  a 
mateřská škola 
Jaroslava 
Seiferta,   
Praha 3, Vlkova 31/800  


IČ: 63831431  


RED IZO:600036219  


IZO:102073414  


Rekonstrukce a 


modernizace 


vybavení 


prostor pro 


přírodní vědy  


800 000   


1.1  
2.1.  
3.1.  


x  x  x  x  x  


 


x  
OPPPR  


4.1  
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Název:   


Základní škola  a 
mateřská škola 
Jaroslava 
Seiferta,   
Praha 3, Vlkova 31/800  


IČ: 63831431  


RED IZO:600036219  


IZO:102073414  


Rekonstrukce a 


modernizace 


vybavení 


učebny pro 


výuku STEM a 


polytechnickou 


výchovu  


550 000   


1.1.  
6.1  


x  x  X  x  x  


 


x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola  a 
mateřská škola 
Jaroslava 
Seiferta,   
Praha 3, Vlkova 31/800 
IČ: 63831431  


RED IZO:600036219  


IZO:102073414  


Zlepšení 


technického 


stavu objektu 


školy  – 


částečná 


bezbariérovost 


700 000   1.1       


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  
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Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Lupáčova 1/1200  


IČ: 63831368  


RED IZO:600036120  


IZO:045245088  


Investice do 


odborných 


učeben a 


vnitřní 


konektivity 


školy ve vazbě 


na rozvoj 


klíčových 


kompetencí 


polytechnických  


dovedností a 


čtenářské 


gramotnosti 


žáků včetně 


rozvoje 


přídovovědných 


znalostí 


(biologie, 


chemie) v ZŠ, 


Praha 3, 


Lupáčova 


1/1200 


2 500 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
2.1.  
3.1.  
4.1.  
6.1.  
8.1  


x  x  


 


x  x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Lupáčova 1/1200  


IČ: 63831368  


RED IZO:600036120  


IZO:045245088  


Zlepšení 


technického 


stavu objektu 


školy  – 


částečná 


bezbariérovost 


700 000   1.1       


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  
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Název:   


Základní škola, Praha 3,  


Lupáčova 1/1200  


IČ: 63831368  


RED IZO:600036120  


IZO:045245088  


Rekonstrukce 


půdních 


prostor školy 


včetně 


renovace 


střechy  


10 000 000   1.1  


x  x  


 


x  x  x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Vybudování 


multifunkční 


auly školy 


budova nám. 


J. z Lobkovic 


1 300 000   1.1  
1.2  
4.1  
4.2  
6.1  
6.2  
7.1  
7.2  


x  x  x  x  x  x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


Odborná  


multifunkční 


učebna pro 


rozvoj 


kompetencí v  


800 000   
1.1  
1.2  
4.1  
4.2  


x  


  


x  


   


OPPPR  
4.1  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


oblasti   


komunikace 


v cizích 


jazycích a 


rozvoji 


čtenářské 


gramotnosti  
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Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Investice do 
odborné a 
multifunkční 
učebny  
a vnitřní 


konektivity 


školy ve vazbě 


na rozvoj 


klíčových 


kompetencí a 


polytechn. 


dovedností 


žáků v ZŠ a 


MŠ, Praha 3, 


nám. Jiřího z 


Lobkovic 


22/121  


2 500 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
1.2  
8.1  
8.2  


x  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Odborná 
učebna pro 
rozvoj  
kompetencí  


v oblasti 


přírodních věd  


1 200 000   1.1  
6.1  


 


x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


 


 


 


     


 


 


  


   


Název Základní škola   


a mateřská škola, Praha  


Rekonstrukce 


a modernizace 


400 000   1.1  
6.1  


 
x  


 
x  x  


  OPPPR  
4.1  
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3, nám. Jiřího  z 
Lobkovic 22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155:  


vybavení 


učebny 


výtvarné 


výchovy 


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Rekonstrukce 


a modernizace 


prostor ŠD  s 


důrazem  na 


rozšíření 


stávajících 


kapacit  


1 200 000   


1.1  
1.2  


 


x  x  x  x  


 x  


OPPPR  
4.1  


  







 


98  


 


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. 


Jiřího z Lobkovic 


22/121  


IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Zlepšení 
technického 
stavu objektu 
školy – 


komplexní 
bezbariérovost – 
vybudování 
výtahu 
(budova v ul. 


Perunova) 


5 000 000   


1.1  
1.2  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. 


Jiřího z Lobkovic 


22/121 IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Vybudování 


polytechnických 


koutků ve 


třídách MŠ  


200 000   


1.2  
6.2  


 


x  


 


x  x  


x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola  a 


mateřská škola,  


Praha 3, nám. 


Jiřího z Lobkovic 


22/121 IČ: 63831406  


RED IZO:600036111  


IZO:045241155  


Vybudování 


polytechnického 


centra ve 


dvorním traktu 


školy  


400 000   


1.1  
1.2  
6.1  
6.2  


 


x  


 


x  x  


x   


OPPPR  
4.1  


 







 


99  


Název:   


Základní škola, Praha 3, 


nám. Jiřího   


z Poděbrad 7,8/1685 IČ: 


63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


Modernizace 


učebních 


pomůcek  


pro zájmové 


vzdělávání  


v rámci ŠD  


200 000   


1.1  
2.1  
3.1  
4.1  
6.1  


x  x  x  


 


x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní škola, Praha 3, 


nám. Jiřího   


z Poděbrad 7,8/1685 IČ: 


63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


Modernizace 


vybavení a 


informačních 


technologií 


související se 


zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy v 


učebně fyziky  


600 000  


 


    1.1  
3.1.  
5.1.  
6.1.  
8.1.  


 


x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1.  


Název:   


Základní škola, Praha 3, 


nám. Jiřího   


z Poděbrad 7,8/1685 IČ: 


63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


Modernizace 


vybavení a 


informačních 


technologií 


související se 


zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy v 


učebně 


biologie a 


chemie  


600 000  


 


1.1  
5.1.  
6.1.  
8.1  


 


x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1.  







 


100  


Název:   


Základní škola, Praha 


3, nám. Jiřího  z 


Poděbrad 7,8/1685  


Modernizace 


vybavení a 


informačních 


technologií  


1 300 000  


  1.1.  
2.1  


    4.1  
8.1.  


x  


  


x  


   


OPPPR  
4.1.  


IČ: 63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


související se 


zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy v  


učebnách  


cizích jazyků  


           


Název:   


Základní škola, Praha 3, 


nám. Jiřího   


z Poděbrad 7,8/1685 IČ: 


63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


Modernizace 


vybavení a 


informačních 


technologií 


související se 


zajištěním 


podmínek pro 


vzdělávací 


procesy v 


multimediální 


učebně   


2 500 000  


 


1.1.  
2.1.  
3.1.  
4.1.  
6.1.  
8.1.  


x  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1.  


 







 


101  


Název:   


Základní škola, Praha 3, 


nám. Jiřího   


z Poděbrad 7,8/1685 


IČ: 63831392  


RED IZO:600036138  


IZO:045245754  


Rekonstrukce 


střesní terasy  


– rozšíření 


kapacit ŠD 


7 000 000   1.1       


x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:  Základní škola 
Pražačka, Praha 3,   
Nad Ohradou 25/1700  


IČ: 63831376  


RED IZO:600036227  


IZO:048134236  


Investice do 


odborných 


učeben a vnitřní 


konektivity školy 


ve vazbě na 


rozvoj klíčových 


kompetencí, 


polytechnickýc h 


dovedností žáků 


a přírodních věd  


v ZŠ Pražačka,  


Nad Ohradou  


25/1700  


2 500 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.1  
6.1  


 


x  x  


 


x  


  


OPPPR  
4.1  


 







 


102  


Název:  Základní škola 
Pražačka, Praha 3,   
Nad Ohradou 25/1700  


IČ: 63831376  


RED IZO:600036227  


IZO:048134236  


Rekonstrukce 


školní knihovny  


250 000   


1.1  
4.1  


x  


     


x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Městská část Praha 3 IČ:  


00063517  


RED IZO: nerelevantní 
IZO:  


Nerelevantní  


Rekonstruklce  
a modernizace  
společné 
digitální 
infrastruktury 
škol zřizovaných  


MČ Praha 3  


55 000 00 


0  


 


1.1  
1.2  
8.1  
8.2  


x  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Městská část Praha 3 IČ:  


00063517  


RED IZO: nerelevantní 
IZO:  


Nerelevantní  


Předškolní 


zařízení Buková 


– komplexní 


rekonstrukce 89 000  


000  


 


1.2  
2.1.  
3.1.  


    


x  x  x  
MČ Praha  


3  
MHMP  







 


103  


Název:   


Městská část Praha 3 IČ:  


00063517  


RED IZO: nerelevantní 
IZO:  


Nerelevantní  


ZŠ nám. Jiřího z 


Poděbrad – 


rekonstrukce 


terasy pro 


potřeby školní 


družiny a 


polytechnické 


výuky  


12000 000 


  


 


1.1.  
2.1.  
3.1.  


 


x  x  


 


x  x  


 


MČ Praha  
3  


MHMP  


 


Název:   


Městská část Praha 3 IČ:  


00063517  


RED IZO: nerelevantní 
IZO:  


Nerelevantní  


ZŠ Jeseniova 


96 – přístavba 


družiny z 


hlediska 


bezbariérovisti a 


rozšíření 


kapacit  


  


7.1.  
1.1.  
2.1.  


 


x  x  


 


x  x  x  
MČ Praha  


3  
MHMP  


Název:   


Městská část Praha 3 IČ:  


00063517  


RED IZO: nerelevantní 
IZO:  


Nerelevantní  


MŠ Na Vrcholu 


– komplexní 


rekonstrukce  50000000  


  


 


1.1.  
2.1.  


  


x  


  


x  x  
MČ Praha  


3  
MHMP  







 


104  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Jeseniova 4,6/1680  


IČ: 65992971  


RED IZO:600036049  


IZO:107500531  


Investice do 
zahrady a 
učeben školy za 
účelem rozvoje 
polytechnických 
dovedností, 
výchově k 
udržitelnému 
rozvoji a  
podpoře EVVO v 
MŠ, Praha 3, 
Jeseniova 4, 6  
/1680  


3 000 000  


Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.2 


6.2  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Jeseniova 98/2593  


IČ:70108552  


RED IZO:600035956  


Úpravy školní 


zahrady a 


instalace 


výukovýh 


pomůcek se  


500 000   


1.2 


6.2  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


IZO:107500418  zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnmu 
rozvoji, podpoře 
polytechických 
dovednotí a 
EVVO.  
Vybavení 


budovy školy za 


účelem rozvoje 


polytechnických 


dovedností.  


           







 


105  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Jeseniova 98/2593  


IČ: 70108552  


RED IZO:600035956  


IZO:107500418  


Vybavení školy 
interaktivními  


pomůckami  


150 000   


1.2  
8.2  


x  x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Jeseniova 98/2593  


IČ: 70108552  


RED IZO:600035956  


IZO:107500418  


Vybavení školy 


pomůckami 


podporujícími 


řemesla  a 


další činnosti  


200 000   


1.2  
5.2  
6.2  
7.2  


 


x  x  x  x  


  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 


3, nám.Jiřího  z 


Lobkovic 23/119  


IČ: 65993110  


RED IZO:600036006  


IZO:107500426  


Vybavení školy 


a zahrady  v 


souvislosti  s 


navýšením 


kapacit  


15 000  


000  


 
1.2  
2.2  
3.2  
4.2  
5.2  
6.2  
7.2  


x  x  x  


 


x  x  x  
OPPPR  


4.1  


Název: Mateřská škola, 


Praha 3,  


Na Balkáně 74/2590  


IČ: 63831295  


RED IZO:600035964  


IZO:107500493 


Multifunkční 


přírodní zahrada 


s edukativními 


prvky 


500 000   


1.2 


 6.2 


 


x  


  


x  x  


 OPPPR  
4.1  


 







 


106  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Na Vrcholu 1a/1955  


IČ: 63831252  


RED IZO:600035948  


IZO:044796641  


Komplexní 


podpora dětí s 


odlišným 


mateřským 


jazykem s 


nedostatečnou 


úrovní 


kompetencí v 


českém jazyce a 


sociokulturním 


znevýhodněním  


500 000   


1.2  x  


  


x  


 


x  


  


  







 


107  


 


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Na Vrcholu 1a/1955  


IČ: 63831252  


RED IZO:600035948  


IZO:044796641  


Celková 


rekonstrukce 


objektu školy, 


navýšení 


kapacit  


50 000  


000  


 


1.2  


     


x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Na Vrcholu 1a/1955  


IČ: 63831252  


RED IZO:600035948  


IZO:044796641  


Komplexní 


rekonstrukce 


objektu školy 


v ul. Buková, 


navýšení 


kapacit  


35 000  


000  


 


1.2  


     


x  x  
OPPPR  


4.1  


Název:   


Mateřská škola Milíčův 


dům, Praha 3,  


Sauerova 2/1836  


IČ:63831261  


RED IZO:600036103  


IZO:048134791  


Investice do 


zahrady a 


učeben školy za 


účelem rozvoje 


polytechnických 


dovedností, 


výchově k 


udržitelnému 


rozvoji a 


podpoře EVVO.  


1 500 000  Zaháje 


ní 


projekt 


u 2018  


1.2  
8.2  


 


x  


 


x  x  


  


OPPPR  
4.1  







 


108  


Název:   


Mateřská škola  


Pražačka, Praha 3,  Za 
Žižkovskou vozovnou  
17/1700  


IČ: 65993161  


RED IZO:600036031  


IZO:107500507  


Investice do 


vybaveí učeben 


a výukových 


pomůcek se  


zaměřením na  


rozvoj 


polytechnických 


dovednosti a na 


výchovu k 


udržitelnému 


rozvoji. 


Stavební úpravy 


prostor, 


investice co 


sociálních 


zařízení školy 


za účelem 


možnosti 


vzdělávání 


dvouletých dětí 


2 000 000   


1.2  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  


 


  







 


109  


 


Název:   


Mateřská škola  


Pražačka, Praha 3,  Za 
Žižkovskou vozovnou  
17/1700  


IČ: 65993161  


RED IZO:600036031  


IZO:107500507  


Investice do 


zahrady školy 


za účelem 


rozvoje 


polytechnických 


dovedností, 


výchově k 


udržitelnému 


rozvoji a 


podpoře EVVO.  


500 000   1.2  
6.2  


 


x  


  


x  


 x  


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Sudoměřská 54/1137  


IČ: 63831317  


RED IZO:600035972  


IZO:107504537  


Úpravy školní 
zahrady a 
instalace 
výukových 
pomůcek se 
zaměřením na 
výchovu k 
udržitelnému 
rozvoji, podpoře 
polytechnických 
dovedností a 
EVVO.  
Vybavení 


budovy školy za 


účelem rozvoje 


polytechnických 


dovedností dětí.  


2 000 000   


1.2 


6.2  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  







 


110  


 


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Sudoměřská 54/1137  


IČ: 63831317  


RED IZO:600035972  


IZO:107504537  


Vybudování 


sociálních 


zařízení  v 


návaznosti na 


registrova-né 


kapacity školy  


2 000 000   


1.2  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3, 
U Zásobní zahrady  
6/2697  


IČ: 70108544  


RED IZO:600036081  


IZO:107500621  


Úprava 


zahrady školy, 


doplnění  o 


herní a 


edukativní 


přírodní prvky, 


mlhoviště, pítko 


apod. 


250 000   


1.2  
6.2  


 


x  


  


x  


x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:   


Mateřská škola, Praha 3,  


Vozová 5/953  


IČ: 65993152  


RED IZO:600036057  


IZO:107500566  


Úprava 


zahrady školy, 


doplnění  o 


herní a 


edukativní 


přírodní prvky, 


terénní úpravy 


apod. 


500 000   


1.2  
6.2  


 


x  


  


x  


x  


 


OPPPR  
4.1  


    


 


     


 


 


 







 


111  


Název:   


Waldorfská mateřská 


škola, Praha 3,  


Koněvova 240a/2497  


IČ: 63831309  


RED IZO:600035981 


IZO:108000028 


 


Zlepšení 


technického 


stavu objektu 


školy   


– bezbariérovost 


2 000 000   


1.2  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  
4.2  


 


Název:  Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,   


U Zásobní zahrady 8  


IČ: 70845883  


RED IZO:600020851  


IZO:110035577  


Modernizace 


stávajícího souboru 


mobilních zařízení  


260 000   


1.1  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:  Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,   


U Zásobní zahrady 8  


IČ: 70845883  


RED IZO:600020851  


IZO:110035577  


Rekonstrukce 


místnosti  pro 


zrakovou edukaci  


100 000   


1.1  
2.1  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:  Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,   


U Zásobní zahrady 8  


IČ: 70845883  


RED IZO:600020851  


IZO:110035577  


Modernizace 


muzikoterapeutického 


ateliéru  


200 000   


1.1  


   


x  


 


x  


 


OPPPR  
4.1  


 







 


112  


Název:  Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,   


U Zásobní zahrady 8  


IČ: 70845883  


RED IZO:600020851  


IZO:110035577  


Rekonstrukce 


prostoru 


zahrady  pro 


venkovní 


učebnu 


zaměřenou na  


rozvoj 


polytechnických 


kompetencí 


žáků  


2 500 000   


1.1  
2.1  
3.1 
6.1.  
7.1  


 


x  


  


x  x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:  Základní škola 
Zahrádka, Praha 3,   


U Zásobní zahrady 8  


IČ: 70845883  


RED IZO:600020851  


IZO:110035577  


Rozšíření 
mobiliáře o 
další 
kompenzační 
pomůcky 


pro žáky 


250 000   


1.1  


     


x  


 


OPPPR  
4.1  


Název:  Dům 


dětí   


a mládeže Praha 3 - Ulita  


IČ: 45241848  


RED IZO:600027422  


IZO:045241848  


Přestavba 


objektu bývalé 


garáže na 


komunitní 


klubovnu  


3 400 000   5.1  
5.2  
6.1  
6.2  
7.1  
7.2  


       


OPPPR  
4.1  


Název:   


Základní umělecká škola, 
Štítného 5, Praha 3  


IČ: 61387894  


RED IZO: 600001857  


IZO:102073520  


Přestavba 
divadelního sálu 
pro výuku  
literárně 


dramatického 


oboru  


3 000 000   5.1  
5.2  
6.1  
6.2  
7.1  
7.2  


       OPPPR  
4.1  







 


113  


Název: NOVÁ TROJKA, 
z.s., Jeseniova 519/19, 
Praha 3 


IČ: 26594161 


Revitalizace 


prostor sálu 


určeného pro 


výuku sociálně 


vyloučených 


skupin dětí 


250 000  10/201 
7 –  
poddá 


ní 


žádosti  


1.1. 


7.1.  
      x  OPPPR  


4.1.  


 


Název:   


Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká 
škola,  
Komenského náměstí  


400/9,  Praha 3  


IČ: 70874204 RED 


IZO: 600001873 IZO 


– ZUŠ:  


110001613  


Rekonstrukce 


prostor pro 


knihovnu a 


mediatéku 


sloužící jako 


komunitní 


centrum a 


modernizace 


vybavení  


3 000 000  10/201 
7 – 


podání 


žádosti  


1.1  
5.1  
6.1  
7.1  


   


x  x  


 


x  
OPPPR  


4.1  


  







 


114  


 


Název:   


Gymnázium a Hudební 
škola hlavního města 
Prahy, základní umělecká 
škola,  
Komenského náměstí  


400/9,  Praha 3  


IČ: 70874204 RED 


IZO: 600001873 IZO 


– ZUŠ:  


110001613  


Modernizace 
hudebního  
příslušenství  


pro rozvoj  


uměleckých 


kompetencí  


3 000 000  10/201 
7 – 


podání 


žádosti  


1.1  


5.1  


7.1  


   x    x  


OPPPR  
4.1  


 





hausner.milan
Přiložený soubor
Roční akční plán z roku 2018 - 114 stran



41 

Paralelně s aktualizací Ročního akčního plánu probíhala kontinuální evaluace 
probíhajících aktivit, tak aby k 30. 8. 2018 mohl být finalizován návrh aktualizace 
Ročního akčního plánu, obsahující vyhodnocením naplňování dosavadních aktivit. 
Rozsah ročního akčního plánu s přesahem po ukončení projektu má 107 stran, 
z uvedeného důvodu jej uvádíme opět jako vnořený dokument. 

Plán profesního vzdělávání byl součástí Ročního akčního plánu, a jako takový bude 
také pokračovat směrem ke školám v gesci zřizovatele. Pokud bude ze strany 
neformálního vzdělávání zájem, bude jim umožněno se v prolínajících tématech na 
něm také podílet. Vyhodnocení původního znění plánu profesního vzdělávání 
naleznete na tomto odkaze. 




Plán profesního vzdělávání v rámci  MAP MČ Praha 3


duben


M; DP:  Nejen za 


katedrou  - 


Příklady dobré 


praxe (1,3,4,5)


KM; L; M; D: 


Bezpečnost, 


krizové řízení a 


společné 


vzdělávání (1)


2017
vedení ZŠ a MŠ, 


Neformální 


vzdělávání


vedení ZŠ a 


vedení MŠ, 


neformální 


vzdělávání


Legenda k 


formám 


vzdělávání


Workshop
Panelová 


diskuze
E-learning Konference Ostatní


učitelé ZŠ a MŠ Uskuteční se


květen
DP: ICT aktivně  


(8,6)


DP: 


Polytechnika a 


podnikavost - 


příklady dobré 


praxe (5,6)


L: Pedagog mezi 


paragrafy II.    (1)
Proběhlo


2017 učitelé ZŠ a MŠ vedení ZŠ a MŠ vedení ZŠ a MŠ


vedení ZŠ a MŠ
učitelé ZŠ a MŠ, 


neformální 


vzdělávání


červen
L; M: Právo a 


licence (8,6)


D: Technické 


problémy se 


šablonami (1-8)


8 1 2 4 3 5,6 7


2017 ředitelé ZŠ vedení ZŠ a MŠ
ICT a 


organizační


Společné 


vzdělávání


Čtenářská 


gramotnost


Jazyková 


gramotnost


Matematická 


gramotnost


Polytechnika 


a podnikavost


Sociální a 


občanské 


kompetence


červenec
M: Výchova k 


demokratické 


kultuře  (1,7)


Legenda k 


tématům 


vzdělávání


Manažerské 


obecně
Inkluze Legislativa


Dotace a 


ekonomika


Krizový 


management


Příklady dobré 


praxe


2017
vedení ZŠ, 


neformální 


vzdělávání


M I L D KM DP


srpen
KM; M: GDPR       


(8. 7), neformální 


vzdělávání


I: Virtuální 


bezpečnost 


(8,7), 


neformální 


M: Financování 


škol


2017 vedení MŠ a ZŠ učitelé MŠ vedení ZŠ a MŠ 


září


DP; 1 - 8: 


Účastnická 


konference Ruku v 


ruce


2017


říjen


M; L: Otevřeně 


o vzdělávání 


dvouletých (1)


M: Metody 


hodnocení 


školního klimatu 


(7)


DP: Ruku v ruce, 


konference 


neformálního 


vzdělávání  (1, 


3,4,5, 7)


2017
vedení MŠ, 


neformální 


vzdělávání


vedení ZŠ a MŠ učitelé ZŠ a MŠ


vedení ZŠ a MŠ


listopad


KM: Akční plán 


rizik škol (1,7) - 


návrhy opatření


DP: Příklady dobré 


praxe (3,4,5)


I; DP; L: 


Elektronická 


spisová služba a 


zápis (8)


2017 vedení ZŠ a MŠ


vedení ZŠ a MŠ, 


neformální 


vzdělávání


vedení ZŠ a MŠ


prosinec
I; L: společné 


vzdělávání a 


legislativa (1)


2017 vedení ZŠ a MŠ


leden


M; DP: 


Metodiky 


posouzení 


jazykové 


pregramotnosti 


(5)


2018 vedení MŠ


únor
Metodika CLIL 


(4,5,7)


DP: Příklady dobré 


praxe (1)


2018 učitelé ZŠ vedení ZŠ a MŠ


Inkluze


březen


2018


M; DP: Výjezdní 


technologická 


exkurze (6,7)


vedení ZŠ a MŠ


duben


DP: Příklady 


dobré praxe -


společné 


vzdělávání (1)


M: Evaluační 


nástroje 


gramotností   


(3,4,5)


2018 učitelé ZŠ a MŠ vedení ZŠ


vedení ZŠ a MŠ


květen
I; L: Inkluze 


průřezově (1) - 


legislativa


2018 vedení ZŠ a MŠ


červen


2018


červenec


2018


srpen


I; L; M: společné 


vzdělávání a 


legislativa - 


zkušeností s 


inkluzí, spolupráce 


s OSPOD


KM: 


Vyhodnocení 


plánu rizik a 


opatření - 


realizace (1,7)


KM: Virtuální 


bezpečnost (8,7)


M: Management 


škol


2018 vedení ZŠ a MŠ vedení ZŠ a MŠ učitelé ZŠ vedení ZŠ a MŠ


září
M:, Evaluaní 


seminář MAP


M: Evaluační 


seminář MAP


2018 vedení ZŠ vedení MŠ


říjen


2018


listopad


2018


duben 2017 -  září 2018


M
: 


S
u


p
e


rv
iz


e
, 


v
e


d
e


n
í 


M
Š


, 
1


 x
 z


a
 d


v
a


 m
ě


s
íc


e


M
: 


S
u


p
e


rv
iz


e
 v


 M
Š


, 
v


e
d


e
n


í 
M


Š


Priority v souladu se Strategickým rámcem
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M; 8: Základy cloudových řešení na MŠ, ZŠ včetně GDPR                          


Práce s audiovizuálními zdroji v činnosti školy


Zdroje pro tvorbu digitálních výukových materiálů


Nástroje vzdělávací politiky MČ Praha 3 a jejich 


možnosti od roku 2018 – workshop s představiteli MČ 


Praha 3


Komentář k  profesnímu plánu vzdělávání


V tabulkách je vyjádřeno grafické členění jednotlivých akcí 
profesního vzdělávání pro MAP ORP Praha 3. 
Jsou zastoupeny veškeré cílové skupiny, různorodé formy 
vzdělávání a také časový harmonogram. Stejně tak jsou 
symbolicky znázorněny i základní linie vzdělávání, a to formou 
symbolů.


Uvedený přehled zaznamenává také časový průběh navržených 
aktivit a je nedílnou součástí Ročního plánu aktivit MAP, který 
byl vypracován v srpnu 2018.


Za správnost: Milan Hausner, Iva Satrapová
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Plán profesního vzdělávání na období září 2018 až říjen 2019 


měsíc akce 
P1- inkluzivní 


vzdělávání 
P2 - čtenářská 


gramotnost 


P3 - 
matematická 
gramotnost 


P4 - jazyková 
gramotnost 


P5 -iniciativa 
a podnikavost 


P6 - 
polytechnické 


vzdělávání 


P7 - sociální   
a občanské 
dovednosti 


P8 - digitální 
kompetence 


září 2018 Volný čas na Trojce                 


říjen 2018 Metodika PPP pro MŠ                 


říjen 2018 Metodika PPP pro ZŠ                 


říjen 2018 Jazykový kurz MŠ - zahájení                 


listopad 2018 
Prevence rizik (GDPR 
a kyberšikana), BOZP 


                


prosinec 2018 Školská legislativa                 


leden 2019 Digitální dovednosti učitelů                 


únor 2019 Prázdniny na Trojce                 


březen 2019 Osobnostní rozvoj učitele                 


duben 2019 
Benchlearning (přírodní vědy, 
matematika) 


                


květen 2019 
Dětská kreativita - vyhlášení 
soutěží 


                


červen 2019 Vyhodnocení metodik PPP                 


červen 2019 
Vyhodnocení jazykového 
kurzu MŠ 


                


srpen 2019                   


září 2019 
Polytechnická hnízda – 
3. ročník 


                


říjen 2019                   


 







 
 


  


 


 


Legenda k plánu profesního vzdělávání na období září 2018 až říjen 2019 


 


 


 


 


 


 


      


Legenda    


     


   ZŠ i MŠ 


     


   jen ZŠ 


     


   jen MŠ 


     


   jen NNO 
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5. Implementační dokumenty

V následující části závěrečného dokumentu jsou vloženy základní dokumenty, které 
sloužily pro potřebu realizace projektu. Vzhledem k tomu, že jde o standardní 
dokumenty, nevyžadují žádné další komentáře. Z již výše zmíněných důvodů jsou 
opět řešeny vnořenými dokumenty, které zvyšují přehlednost závěrečného 
dokumentu. 

Smlouva o partnerství a spolupráci je vložena v plném znění s podpisy všech aktérů 
a dokládá partnerství v ORP Praha 3. Text nebyl jakkoli doplňován a smlouva bude 
pokračovat i v následujícím období. 

Seznam všech aktérů na konci projektu dokumentuje, že do projektu přistoupil jeden 
subjekt (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká 
škola). Projekt byl dokončen se všemi aktéry a takto také na Řídícím výboru dne 24. 
9. 2018 uzavřen.

Komunikační strategie v rámci projektu byla beze zbytku naplňována po celou dobu 
projektu. Komplexní materiál je zveřejněn. 

Implementační plán projektu je také součástí této dokumentace a jako takový byl 
v projektu dodržován. Harmonogram implementace je uložen zde. 

Statut Řídícího výboru tvořil základní programový dokument jako podklad pro 
veškerá jednání Řídícího výboru.  
Jednací řád  a složení Řídícího výboru dokumentují jednotlivé kroky postupů MAP 
a jejich realizaci v průběhu celého projektu. 
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Aktualizovaný seznam MŠ 


 


 


 


Poř. 


číslo 


Název školy 


 


Jméno ředitele Telefon E-mail 


Internetová adresa 


1. 
MŠ, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 


 


Ladislava  LÉBROVÁ 222 716 407 


777 479 341 


msjeseniova1@volny.cz 


www.materska-skola.cz/jeseniova 


2. 
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593 


 


Bc.Iva  SOVOVÁ 271 772 732 


739 924 707 


msjeseniova98@volny.cz 


www.materska-skola.cz/jeseniova98 


3. 
MŠ, Praha 3, Jeseniova 204/2686 


 


Mgr. Alena  LUHANOVÁ 271 772 056 


777 366 490 


msjeseniova@volny.cz 


www.materskaskola.cz/jeseniova204 


4. 
Waldorfská MŠ, Praha 3, Koněvova 


240a/2497 


Bc. Hana MANDLÍKOVÁ 242 449 993 


242 449 996 ŠJ 


mswaldorf.praha3@seznam.cz 


www.waldorf.estranky.cz 


5. 
MŠ, Praha 3, Libická 4/2271  


 


Mgr. Jaroslava  TOMÁŠOVÁ 271 736 681 


267 311 123 


mslibicka@mslibicka.cz 


www.mslibicka.cz 


6. 
MŠ, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 


 


Jaroslava  KOZOHORSKÁ 284 820 546 


602 318 077 


skolka.balkan@seznam.cz 


www.msnabalkane.com 


7. 
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 


  


Mgr. Jana VANÍČKOVÁ 284 861 184 


602 316 014 


info@msnavrcholu.cz  


www.msnavrcholu.cz 


8. 
MŠ, Praha 3, nám. J. z Lobkovic 23/119 Hana SEKEROVÁ 267 310 270 


777 479 046 


mslobkovic@volny.cz 


www.mslobkovicovo.cz 


9. 
MŠ Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 


2/1836 


Bc. Markéta HILMAROVÁ 


statutární zástupkyně ředitelky 


222 582 364 


607 543 777 


milicuvdum@milicuvdum.cz 


www.milicuvdum.cz 


10. 
MŠ, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 


 


Vladimíra VANĚČKOVÁ 222 728 705 skolka@ms-sudomerska.cz 


www.ms-sudomerska.cz 


11. 


MŠ, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 


 


Mgr. Eva MINKSOVÁ 271 774 967 


724 716 927 


271 774 968 ŠJ 


mszahrada@volny.cz 


 


www.zasobnizahrada.cz 


12. 


MŠ, Praha 3, Vozová 5/953 Ivana  MACHÁLKOVÁ 222 721 259 


222 715 636 


222 722 224 


info@vozova5.cz 


www.vozova5.cz 


 


13. 


MŠ Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou 


vozovnou 17/1700 


Gabriela  HERMANNOVÁ 222 592 043 


222 592 053 ŠJ 


gabriela.hermannova@msprazacka.c


z 


www.msprazacka.cz 
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Aktualizovaný seznam MŠ 


 


 


 


14. 


ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614 


 


Odloučené pracoviště Žerotínova 


36/1100  


 


PhDr. Pavel  OSTAP 


 


zástupce pro MŠ 


Pavla  LADROVÁ 


 


222 592 504 


 


222 515 267 


721 645 461 


ostap@email.cz 


www. zschelcickeho.cz 


skolka@zschelcickeho.cz 


 


15. 


ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího 


z Lobkovic 22/121  


odloučené pracoviště Perunova 6/975 


Mgr. Naděžda  HREBÍKOVÁ  


 


zást. pro MŠ  


Bc. Kateřina JELÍNKOVÁ 


272 734 869 


267 310 706 


 


608 481 060 


hrebikova@lobkovicovo.cz 


www.lobkovicovo.cz 


katerina.jelinkova@perunka.cz 


http://materinka.perunka.cz 


16. 


ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, 


Vlkova 31/800 


odloučené pracoviště Přibyslavská 


1/800 


Mgr. Marie Suchá 


zást. pro MŠ  Mgr. Petra UMEH 


222 712 764 


 


777 362 946 


umeh@skolaseiferta.cz 


www.skolaseiferta.cz 


 


17. 


ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 


18/2500 


Mgr. Václav HAVELKA, 


zástupkyně pro MŠ 


Eva PÁVKOVÁ 


284 824 705 


284 824 709 


607 769 392 


chmelnice@volny.cz 


ms@zschmelnice.cz 


18. 


ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 


48/1966 


PaedDr. Stanislav ŠEBL 


zástupkyně pro MŠ  


Hana HLAVÁČKOVÁ 


284 860 650 


284 862 165 


zs-jarov@volny.cz 
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Aktualizovaný seznam NNO Praha 3 a organizací jiných zřizovatelů 
    


Pořadové 
číslo 


Jméno a příjmení Kontaktní e-mail Organizace 


1. Štěpán Kavur os.buci@seznam.cz Buči z.s, 


2. Zdenka Dubová zdenka@info-dracek.cz INFO-DRÁČEK z.s. 


3. Helena Kubů remedium@remedium.cz REMEDIUM Praha o.p.s. 


4. Štefan Ličartovský  juliusdata31@gmail.com JULIUS, z.s. 


5. Edita Janečková edita.janeckova@nova-trojka.cz NOVÁ TROJKA, z.s. 


6. Barbara Doležalová barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz 01/71 ZO ČSOP Koniklec 


7. Táňa Jírová Tana.stepanka@seznam.cz Husitské centrum o.p.s. 


8. Ondřej Šejtka ondra.sejtka@gmail.com 
Asociace TOM ČR, TOM 210 01 
S.T.A.N. 


9. Jana Lišková liskova.jana@seznam.cz RKC Paleček a MŠ Paleček 


10. Petra Lorenzová webmaster@kungfu-praha.com Kung - Fu škola Petry Lorenzové 


11. Jakub Čihák jakub@r-mosty.cz R-Mosty, z. s. 


12. Vladislav Günter vladislav.gunter@cicpraha.org Centrum pro integraci cizinců 


13. Martina Chmelová martina.chmelova@alfabet.cz  Alfa Human Service 


14. Linda Arbanová info@aeroskola.cz 
Společnost pro podporu a rozvoj kina 
Aero z.s. 


15. Kateřina Jarošová jarosova@ulita.cz Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 


16. Roman Rozbroj rozbroj@my.aktivity.cz My.Aktivity, o. p. s. 


17. Martin Prejza cincila@117.cz 117. PS Kalich 


18. Ján Nemec jano.nemec@seznam.cz Baletní škola BcA. Jána Nemce 


19. Tomáš Lylo lylo@seznam.cz Club sport Vítkov 
  







 
 


 


 


20. Tomáš Klumpar klumpar@ulita.cz Beztíže, z. s. 


21. Dagmar Rosecká info@zszahradka.cz ZŠ Zahrádka 


22. Vladimír Vošahlík zus.stitneho@seznam.cz ZUŠ Štítného 


23. Filip Magram reditel@gmhs.cz 
Gymnázium a hudební škola  
hl. m. Prahy, ZUŠ 
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Aktualizovaný seznam ZŠ 


 
Poř. 


číslo 


Název školy 


 


Jméno ředitele/zástupce 


ředitele na odloučeném 


pracovišti 


Telefon E-mail 


Internetová adresa 


   1. ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600 


 


Ing. Irena  MEISNEROVÁ 222 782 848 


222 782 169 


fzsskola@volny.cz 


 


   2.  ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614 


 


PhDr. Pavel  OSTAP 222 592 504 ostap@email.cz 


wwww. zschelcickeho.cz 


 odloučené pracoviště Žerotínova 


36/1100  - I. stupeň ZŠ 


Mgr. Ladislav ČÁP 


 


271 774 432  


   3. ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400  


 


Mgr. Jiří LÉBR 222 103 411 reditel@zsjeseniova.cz 


www.zsjeseniova.cz 


   4. ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 


18/2500 


Mgr. Václav  HAVELKA 284 824 705 


284 824 709 


chmelnice@volny.cz 


www.zschmelnice.cz 


   5. ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200  


 


Mgr. Jiří KOPECKÝ 


 


222 715 691 úst. 


777 478 655  


kopecky@lupacovka.cz 


www.lupacovka.cz 


   6. ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 


25/1700 


Mgr. Bohumil  SAMEK 222 587 690 


 


info@zsprazacka.cz 


www.zsprazacka.cz 


   7. ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. J. z Lobkovic 


22/121  


Mgr. Naděžda  HREBÍKOVÁ 272 734 869 


267 310 706 


hrebikova@lobkovicovo.cz 


www.lobkovicovo.cz 


 odloučené pracoviště Perunova 6/975 


I. stupeň ZŠ 


KORESPONDENCI POSÍLAT 


POUZE NA ŘEDITELKU ŠKOLY 


 skola@perunka.cz 


www.perunka.cz 


   8. ZŠ, Praha 3, 


 nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685  


Mgr. Miroslav  ŠOUKAL 222 725 406 


222 725 404 


soukalm@skola-jirak.cz 


www.škola-jirak.cz 


   9. ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3,  


Vlkova 31/800 


Mgr. Marie SUCHÁ 222 716 600 


222 721 550 


info@skolaseiferta.cz 


www.skolaseiferta.cz 


 10. ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 


48/1966  


 


PaedDr. Stanislav  ŠEBL 


zástupkyně pro MŠ 


Hana Hlaváčková 


284 860 650 


284 862 165 


604 232 919 


zs-jarov@volny.cz 


kancelar@zsjarov.cz 


www.zsjarov.cz 
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Partnerství v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 3 


Partnerstvím v rámci tohoto projektu se rozumí platforma spolupracujících subjektů 


aktivně podporujících rozvoj vzděláváním na území městské části Praha 3. 


Organizační struktura partnerství odráží územní charakteristiky včetně již existujících 


funkčních partnerství a reflektuje strategii MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 


3, aby mohla být efektivně naplňována. Povinným orgánem je v souladu se závaznými 


postupy MŠMT Řídící výbor. Jeho složení je reprezentativní a odpovídá složení 


partnerství. 







 
 


 
 


 


Realizační tým 


Za účelem realizace projektu byl vytvořen jeho realizační tým, který má odpovědnost 


za celkovou realizaci projektu v souladu se žádostí o podporu. 


Realizační tým je rozdělen do dvou hlavních sekcí – administrativní a odborné. 


ADMINISTRATIVNÍ SEKCE:  


 Manažer projektu – klíčová osoba této sekce 


 


- řídí projekt a zodpovídá za naplňování jeho klíčových aktivit 


- úzce spolupracuje s dalšími členy administrativního i odborného 


týmu, zejména s expertem strategického plánování MAP 


- účastní se jednání Řídícího výboru (ŘV) a zajišťuje pro něj potřebné 


podkladové materiály 


- komunikuje s poskytovatelem dotace (MŠMT) 


- je zodpovědný za vnitřní evaluaci procesu tvorby MAP 


- zpracovává pravidelné průběžné zprávy o realizaci projektu  


a závěrečnou zprávu 


- zajišťuje organizaci společných vzdělávacích aktivit v rámci aktivity 


1.4 Budování znalostních kapacit 


- řídí publicitu projektu  


- komunikuje s koordinátory pracovních skupin (PS) a zajišťuje 


přenos výstupů mezi jednotlivými PS 


- zodpovídá za bezproblémový průběh projektu a dodržování 


harmonogramu 


 


 Finanční manažeři 


 


- řídí projekt po finanční stránce 


- připravují podklady pro finanční část zpráv o realizaci projektu  


a závěrečné zprávy 


- zpracovávají podklady pro oblast investic při tvorbě MAP 


- zajišťují účetní agendu včetně rozpočtování projektu 


 Administrativní pracovníci 


 


- zajišťují přípravu administrativních podkladů pro setkávání 


zapojených partnerů, zasedání pracovních skupin a ŘV 


- připravují také podklady pro zprávy o realizaci projektu 


- zajišťují publicitu projektu 


- jsou administrativní oporou realizačního týmu. 


 







 
 


 
 


 


ODBORNÁ SEKCE: 


 Expert strategického plánování MAP v Praze 3 


 


- klíčová osoba pro vytvoření kvalitního MAP na území MČ Praha 3 


- zodpovídá za obsahovou přípravu MAP po odborné stránce a vede 


členy odborné sekce – koordinátory jednotlivých PS 


- je předsedou Řídícího výboru MAP 


- úzce spolupracuje s manažerem projektu 


- je expertem na strategické a akční plánování v oblasti vzdělávání na 


území MČ Praha 3 


- zajišťuje naplňování prioritních, doporučených a volitelných opatření 


MAP 


- dohlíží na vytvoření aktivní a udržitelné platformy partnerství na 


území MČ Praha 3, zodpovídá za zapojení všech relevantních 


partnerů do tvorby MAP včetně dotčené veřejnosti 


Pracovní skupiny 


 


Členy odborné sekce jsou dále koordinátoři a členové jednotlivých pracovních skupin, 


kteří mají v gesci dílčí oblasti MAP – v projektu jsou vytvořené 4 pracovní skupiny – 


pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, pro neformální vzdělávání a pro 


investice. Každá pracovní skupina má přibližně 3-4 členy působící v konkrétní dané 


oblasti vzdělávání, kteří tvoří užší plénum těchto pracovních skupin, širší plénum pak 


další odborníci na danou problematiku. 


Řídící výbor 


je hlavním pracovním orgánem partnerství v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání 


na území MČ Praha 3 (dále jen MAP v Praze 3) a jeho hlavním představitelem. 


Činnosti Řídícího výboru jsou přímo spjaté s procesem plánování, tvorbou  


a schvalováním vlastního MAP v Praze 3. Řídící výbor volí svého předsedu, 


prostřednictvím Jednacího řádu a Statusu definuje vlastní postupy rozhodování. Je 


tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání. Řídící výbor zasedá 


minimálně jedenkrát za půl roku. Tento orgán je především platformou, kde se 


odehrává spolupráce všech relevantních aktérů, je zprostředkovatelem přenosu 


informací, schvaluje Strategický rámec do roku 2023 a další závazné dokumenty 


projektu. 


Složení řídícího výboru je následující: 


 zástupci realizátora projektu (MČ Praha 3) 


 zástupci HMP 


 zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele 


 zástupci vedení škol, pedagogové škol 


 







 
 


 
 


 


 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání 


 zástupci základních uměleckých škol 


 zástupce Krajského akčního plánu 


 zástupci rodičů 


 


KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA PROJEKTU 


Pravidelné informování (zasílání informačních materiálů, zveřejňování dokumentů 


na webových portálech) – pravidelně budou informování zřizovatelé škol, školy a jejich 


zaměstnanci a poskytovatelé vzdělávání; uživatelé vzdělávání a veřejnost (rodiče  


a žáci) budou informování prostřednictvím webových stránek projektu a škol, 


občasníku InspiroMAP, prostřednictvím Radničních novin apod. 


Zapojení zástupců do pracovních skupin a do Řídícího výboru projektu 


Řídící výbor je zastoupen všemi definovanými partnery a zároveň i cílovými skupinami 


projektu. Při tvorbě pracovních skupin byli osloveni všichni vedoucí zaměstnanci škol 


a školských zařízení, vybraní učitelé a další aktéři v partnerství. 


Aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních (řídící výbor, 


jednání v užším i širším plénu pracovních skupin, jednání se zřizovatelem, individuální 


jednání, e-mailová komunikace apod.). Ze všech jednání jsou pořizovány zápisy, které 


jsou pravidelně zveřejňovány na webových portálech; všem partnerům jsou pravidelně 


rozesílány materiály k projednání. 


Konzultování – sběr a vypořádávání připomínek k jednotlivým částem MAP  


a k finálnímu plánu. Konzultace a sběr dat, návrhů a připomínek probíhá na 


pracovních setkáních, prostřednictvím dotazníkových šetření a anket. Realizační tým 


na základě těchto dat připravuje materiály pro jednání Řídícího výboru, který materiály 


projednává a schvaluje. Veškeré připomínky jsou zapracovávány co v nejkratší možné 


době tak, aby o připomínkovaném materiálu mohlo být hlasováno na zasedání 


Řídícího výboru, který se danou problematikou zabývá. Hlasování je přípustné rovněž 


prostřednictvím hlasování per rollam – blíže specifikováno v Jednacím řádu a Statusu. 


Tato pravidla budou rozpracována v samostatném dokumentu Komunikační 


strategie – pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti. 


 


PRNCIPY MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 3 


Tvorba a realizace MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 3 (dále jen MAP Praha 


3) respektuje základní principy komunitního plánování, které umožňuje: 


 aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 


společnosti 


 aby usnesení přijímána zodpovědnými orgány odrážela vůli a potřeby obyvatel  


 







 
 


 
 


 


 aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje a přinášely 


co největší užitek a spokojenost 


Principy MAP Praha 3 dále vycházejí z charakteru cílových skupin projektu a jejich 


očekáváních, možnostech a ochotě ke spolupráci. Jsou to tyto cílové skupiny: 


 děti a žáci 


 pedagogičtí pracovníci 


 rodiče dětí a žáků 


 zaměstnanci veřejné zprávy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice 


 pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 


 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 


nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 


a mládeže 


 vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 


 veřejnost 


 


PRINCIPY MAP: 


Princip spolupráce 


V rámci projektu MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, 


poskytovatelé a uživatelé.  


 Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, soukromoprávní zřizovatelé 


škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a zřizovatelé dalších 


vzdělávacích zařízení. 


 Poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního 


vzdělávání. 


 Za uživatele jsou považování děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé. 


Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 


V rámci realizace projektu MAP Praha 3 bude zapojení dotčené veřejnosti na výměně 


informací s ní probíhat na úrovni: 


 zajištění přístupu dotčené veřejnosti k informacím (webové portály: 


www.praha3.cz; www.skolypraha3.cz; www.volnycas.praha3.cz; Radniční 


noviny, občasník projektu IsnpiroMAP; www.facebook.com/MAPnaPraze3) 


 aktivní informování dotčené veřejnosti (adresná mailová komunikace s cílovými 


skupinami a strukturami projektu) 


 konzultace s dotčenou veřejnosti (oboustranná komunikace za účelem sběru 


připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentům, komunikace se 


zřizovatelem apod.) 


 spoluúčast dotčené veřejnosti na plánování (činnosti pracovních skupin, 


dotazníková šetření, ankety, workshopy) 


 







 
 


 
 


 


Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný 


systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního 


akčního plánování mají své místo všechny tyto části. 


Princip dohody 


Výsledný MAP Praha 3 bude dohodou, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 


spolupráce s důrazem na cílové skupiny projektu) navzájem shodnou na prioritách  


a spolupráci v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 3. Dohoda bude výsledkem 


svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Princip dohody bude uplatněn nejen 


v rámci výběru záměrů, ale také ve způsobu a postupu realizace odsouhlasených 


aktivit. 


Princip otevřenosti 


Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho 


stále významnější část představuje vzdělávání mimo školu  v prostředí neformálního 


vzdělávání a prostřednictvím vzdělávání informálního. Proto je jedním ze základních 


předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání jejich otevřenost. 


Průběžná tvorba  a následná realizace MAP Praha 3 bude respektovat zásady rovných 


příležitostí a možností aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. 


Otevřenost MAP Praha 3 bude  přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi 


partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře sdílení příkladů dobré praxe 


navzájem. 


Princip SMART 


Cílem MAP je především stanovit priority v oblasti formálního i neformálního 


vzdělávání a následně  připravovat jejich realizaci. Realizace musí být proveditelná,  


a proto bude sestavená v duchu principů SMART: 


Specifická – popisující konkrétní opatření, postupy a kroky. 


Měřitelná – na základě stanovených indikátorů s důrazem na jejich vypovídající 


hodnotu. 


Akceptovatelná – pro partnery MAP, vzájemně odsouhlasená s jasně vymezenými 


kompetencemi i povinnostmi. 


Realistická – odrážející skutečné potřeby, plán musí být proveditelný, zdroje dostupné. 


Termínovaná – návrhy opatření mají svůj jasně stanovený termín. 


 


Princip udržitelnosti 


Tvorba MAP Praha 3 je aktivitou, která povede k nastavení  a rozvoji dlouhodobých 


procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 3. Plánování je 


opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat 


dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu 


zlepšení a rozvoji. 







 
 


 
 


 


Princip partnerství 


Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, které spočívá ve spolupráci těchto 


subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je 


společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. 


Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech 


rozhodování při tvorbě a řízení plánu.  
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1. Úvod 


 


Místní akční plán vzdělávání v ORP MČ Praha 3 (dále jen „MAP“) je prioritně zaměřen 


na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Smyslem projektu 


je nastartovat spolupráci mezi všemi aktéry z oblasti vzdělávání, vytvořit partnerství 


jako platformu pro výměnu zkušeností  a názorů, zmapovat investiční priority a zlepšit 


spolupráci zřizovatelů a škol samotných.  


Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP MČ Praha 3 


respektuje základní principy komunitního plánování. Tento postup umožňuje 


naplňování demokratických principů, jako je svobodné rozhodování občanů o otázkách 


života místní komunity, přenos reálného života a potřeb občanů do usnesení 


odpovědných orgánů, smysluplné a efektivní využívání dostupných zdrojů pro užitek  


a spokojenost občanů. Komunikační strategie navazuje na implementační plán, kde 


byla vytyčena základní pravidla komunikace. 


Jedním z hlavních principů MAP je zapojení cílových skupin (viz dále) do komunitního 


plánování. Máme tak možnost do projednávání důležitých strategických dokumentů 


vzdělávací povahy zapojit všechny aktivní jedince, klíčové osoby a širokou veřejnost. 


Komunikační strategie (KS) je tedy zpracována zejména za účelem: 


 zajištění podílu cílových skupin na rozhodování v oblasti strategie vzdělávací 


politiky 


 propagace a publicity projektu a projektových aktivit 


 předávání informací cílovým skupinám o cílech projektu, o možnostech jejich 


zapojení do jednotlivých aktivit projektu 


 komunikace s celostátními i místními médii 


 popsání metod zapojení veřejnosti 


 nastavení způsobu vzájemné komunikace a informovanosti 


Předkládaná Komunikační strategie je součástí Klíčové aktivity 3 Řízení MAP  


a popisuje propagaci projektu, transfer výsledků do vzdělávací praxe při smysluplném 


využívání dostupných prostředků a nástrojů komunikace. Komunikační strategie 


v rámci Klíčové aktivity 3 vychází z manuálů pro publicitu, požadavků OP VVV  


a řídících orgánů. 


  







 
 


 2 


 


2. Identifikace projektu 


 
Oblast podpory Výzkum, vývoj a vzdělávání 


Název příjemce Městská část Praha 3 


Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
městské části Praha 3 v rámci výzvy 
02_15-005 


Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 


 


3. Výchozí situace projektu 
 
Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 je nástrojem pro 
smysluplnou, efektivní a účelovou komunikaci mezi všemi aktéry tak, aby mohly být 
naplněny monitorovací indikátory projektu.  
 
Komunikační strategie zohledňuje následující okolnosti: 
 


 zaměření a cíle projektu 


 rizika projektu  


 cílové skupiny 


 nositelé komunikace  


 nástroje komunikace 
 
Využívání komunikační strategie může napomoci tomu, aby strategický rámec a z něj 
odvozený Roční akční plán byly živými dokumenty, se kterými se opravdu bude 
pracovat a budou sloužit pro potřeby ORP a všech aktérů. 
 


Úspěšnost klíčové aktivity projektu, kterou je strategické plánování aktivit, se 


zcela určitě zvýší, pokud komunikační strategie zajistí odpovídající transfer 


vzdělávacího obsahu jednotlivým aktérům tak, že jednotlivé subjekty vzdělávání 


najdou ve vzdělávacích příležitostech své smysluplné místo a budou vytvářet 


odpovídající nabídku pro děti a žáky MČ Praha 3. 


Jednotný rámec pro sdílení dobré praxe je pak předpokladem toho, že se ve 


vzdělávání naplní spíše formy spolupráce než konkurence, jak je tomu doposud. 


Forem, jak lze toho dosáhnout, je nepochybně mnoho. Jsou velmi proměnlivé a vždy 


záleží na konkrétní povaze materiálu i nastavení lidských zdrojů k dané problematice 


(pohlaví, věk, zkušenost, vzdělání). 
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Hlavním smyslem projektu MAP je podpora dlouhodobé spolupráce v místní 


komunitě a motivace veřejnosti k participaci na procesech plánování. Jedná se 


tedy především o práci s veřejností. K tomu je třeba využít především běžné mediální 


prostředky. 


 


Základními cíli jsou v této oblasti: 


 zvyšování informovanosti o vzdělávací oblasti 


 zvyšování informovanosti o jejich poskytovatelích 


 práce s veřejností jako s potencionálními uživateli vzdělávacích služeb 


 zapojení veřejnost do procesu komunitního plánování, kdy projekt MAP  


a jeho implementace je prostředkem. Sem například patří: tvorba loga, vizuálu, 


práce s místními médii, pravidelná aktualizace webových stránek projektu, 


předávání informací prostřednictvím sociální  sítě Facebook, vydávání bulletinů, 


dotazníková šetření, ankety apod.  


 hodnocení vzdělávacích služeb cílovými skupinami tak, aby zpětnou vazbu bylo 


možno využít pro nastavení podmínek pro další období 


 


 


3.1 Zaměření a cíle projektu 


 


Projekt prioritně řeší problém nízké míry sdílení dobré praxe mezi školami  


a koordinace společných vzdělávacích cílů podle přijaté koncepce rozvoje ORP 


MČ Praha 3 jako takového. Problémem je také menší míra spolupráce mezi 


školami, které mají různé zřizovatele. Sem patří např. soukromé MŠ a speciální 


ZŠ, jejímž zřizovatelem je HMP. Je nutno dodat, že i mezi školami zřizovanými MČ 


Praha 3 není praxe sdílení dobrých zkušeností běžnou součástí jejich činnosti, je 


spíše nahodilá bez přesahu do školské politiky dalších škol. 


Dalším tématem je diferenciace cílů a priorit v oblasti vzdělávání podle 


individuálních zájmů škol a nikoli zřizovatele, byť s ohledem na kurikulární 


dokumenty. Přechod žáků a dětí mezi školami i v rámci MČ je někdy ovlivněn 


rozdílností učebních plánů. Z uvedeného hlediska je vhodné stanovit cílové priority 


pro tuto oblast. 


Projekt se dále zabývá problematikou nízké míry koordinace a plánování investic 


v oblasti předškolního a základního vzdělávání na daném území. Chybí nastavení 


mechanizmů v investičních opatřeních, monitorování investičních potřeb a jejich 


návaznost na vhodné dotační programy. 


Dalším problémem jsou příliš obecné formulace stávajících strategických 


dokumentů. MAP bude komplexním dokumentem, který zanalyzuje a prováže 


jednotlivé strategické materiály a vytyčí konkrétní smysluplné cíle a priority  


v oblasti vzdělávání na daném území. 
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3.2 Monitorovací indikátory projektu 
 


V projektu je celkem navrženo 16 opatření v 8 strategických oblastech vždy pro 


základní a mateřské školy. Následující tabulka uvádí počet aktivit v rámci jednotlivých 


prioritních opatření. U každé aktivity je pak stanoven indikátor, který představuje 


parametr hodnocení efektivity daného procesu. 


Samostatně pak stojí strategická priorita Infrastruktura s předpokladem podání 


projektů podle: 


 způsobilosti investičního záměru pro realizaci v daném dotačním titulu 


 zařazení daného investičního záměru ve strategickém rámci 


 naplnění kritérií strategického rámce pro jednotlivá opatření podle ročního plánu 


 zájmu ředitelů a ředitelek škol o zařazení takového záměru k realizaci 


 posouzení technických podmínek realizace 


 přiměřenosti nákladů cíli 


 udržitelnost nákladů 


Uvedená tabulka shrnuje stávající přehled opatření a aktivit, pro které je projekt 


definován. 


Opatření Počet aktivit pro ZŠ Počet aktivit pro MŠ 


Společné vzdělávání 7 7 


Čtenářská gramotnost 5 5 


Matematická gramotnost 5 3 


Jazyková gramotnost 6 3 


Kreativita a podnikavost 5 3 


Polytechnická výchova 5 5 


Sociální a občanské 
kompetence 


8 4 


Digitální kompetence 4 3 


 


Přehled indikátorů je součástí Ročního akčního plánu pro rok 2017 s přesahem do 


roku 2018. 


 
Komunikační strategie tedy vychází z hlavních cílů projektu, jimiž jsou:  


 podpora implementace nově zpracovaného Strategického rámce, jeho 
průběžné vyhodnocování po věcné i finanční stránce 


 monitorování naplňování jednotlivých aktivit a průběžná aktualizace aktivit 


 aktualizace SR podle Ročního akčního plánu 
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3.3 Nositelé komunikace – subjekty zapojené do projektu 


3.3.1 Nositelé vnitřní komunikace  


3.3.1.1 Realizační tým 


 
Realizační tým tvoří dvě sekce, a to odborná a administrativní. Obě sekce úzce spolupracují 
na naplňování cílů projektu. 
 
 


Jméno a příjmení pracovníka Funkce pracovníka v projektu 


Ing. Milan Hausner expert strategického plánování MAP 


Mgr. Petr Anděl, Ph.D. expert strategického plánování MAP 


Bc. Iva Satrapová, DiS. manažer projektu 


Ing. Dulčinea Vavříková finanční manažer 


Marcela Poláková administrativní pracovník - administrativa 


Mgr. Alena Gotmanovová administrativní pracovník - publicita 


Mgr. Jana Vaníčková koordinátor PS pro MŠ 


Mgr. Naděžda Hrebíková koordinátor PS pro ZŠ 


Mgr. Edita Janečková koordinátor PS pro neformální 
vzdělávání 


Radmila Janečková koordinátor PS pro investice 


 
Klíčové pozice v projektu mají Experti strategického plánování MAP a Manažer projektu. 
 


3.3.1.2 Řídící výbor 
 


Seznam členů ŘV je uveden v příloze č. 1 (platnost k 10. 7. 2017). Dne 7. 9. 2017 budou 
projednány některé personální změny. 
Činnost ŘV upravuje Statut a Jednací řád – viz přílohy č. 2, 3. 


 
3.3.1.3 Pracovní skupiny 


 
V rámci realizačního týmu MAP Praha 3 byly ustanoveny pracovní skupiny podle lineárního 
formálního členění vzdělávání, což ale nijak nebrání všem formám spolupráce. Pracovní 
skupiny jsou hlavním profesním nástrojem projektu a působí v tomto složení: 
 


 Pracovní skupina pro mateřské školy 


 Pracovní skupina pro základní školy 


 Pracovní skupina pro neformální vzdělávání 


 Pracovní skupina pro investice 
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3.3.1.4 Politická reprezentace 


 
Zástupci politické reprezentace jsou členy ŘV, účastní se také jednání dalších skupin. Důležité 
zastoupení má Výbor pro výchovu a vzdělávání, který je hlavním poradním orgánem 
zastupitelstva, a Rada pro oblast školství. Z uvedeného důvodu jsou všichni zastupitelé 
informováni o průběhu projektu velmi často a erudovaně. Projekt je takto zastoupen i po 
politické linii vůči občanům. 


 


3.3.1.5 Orgány MČ 


 
Realizátorem projektu je MČ Praha 3, odbor školství. 
Prostřednictvím orgánů MČ (rada a zastupitelstvo) jsou projednávány a schvalovány stěžejní 
dokumenty – MAP, SR. 
Statutární zástupce, starostka MČ, je o projektu informována. K právním úkonům v souvislosti 
s realizací projektu je zmocněna radní pro školství a volný čas dětí a mládeže, která je zároveň 
členkou ŘV MAP. 
 


3.3.2  Nositelé vnější komunikace 
 
Jak již bylo konstatováno, sem řadíme další cílové skupiny, bez kterých nelze předpokládat 
naplnění cílů projektu. Těmito cílovými skupinami jsou: 
 


 nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace působící v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání, včetně těch, které nejsou definované zákonem 


 uživatelé tohoto vzdělávání 


 odborná veřejnost (PPP, …) 


 další široká veřejnost 
 
PR projektu představuje rozhodující motivační složku pro zapojení jednotlivých aktérů do 
celého projektu. Prostupnost a dostupnost informací k projektu zajišťuje jeho 
transparentnost, a také základní přínos všem aktérům vzdělávání. Pro přehlednost toku 
komunikačních kanálů je pro potřeby této Komunikační strategie zpracováno komunikační 
schéma viz příloha č. 2. 
 
Propojení vnitřní a vnější komunikace, resp. dílčí části této komunikace, mají na starosti 
jednotliví pracovníci Realizačního týmu. Vrcholově je opět tato komunikace řízena expertem 
strategického plánování a manažerem projektu. Obecně lze konstatovat, že PR projektu 
zastřešuje manažer projektu, jednotliví vedoucí pracovních skupin zajišťují propustnost 
informačních toků směrem k poskytovatelům vzdělávání a k uživatelům vzdělávání. 
Zapojení složek vnější komunikace do projektu zajišťuje a plánuje manažer projektu, popř. 
ŘV. 
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4. Komunikace s veřejností a se subjekty 


zapojenými do projektu 
 
Veškeré komunikační metody musí být průhledné, transparentní, úplně a přehledné, aby 
představovaly pro všechny zapojené subjekty i veřejnost dostatečné informace k pochopení 
cílů projektu, kterým je především zlepšení spolupráce jednotlivých subjektů vzdělávání. 
 
Hlavním předpokladem realizace projektu je následující představa: pokud zajistíme, aby 
se veřejnost procesu plánování vzdělávání přímo účastnila, zvýšíme také 
pravděpodobnost, že veřejnost pozitivně přijme konečná rozhodnutí. 
 
Za podstatné považujeme informování veřejnosti: 


 o tom, čeho chceme dosáhnout (o viditelných cílech) a cestách, jak toho dosáhnout 


 o tom, kdo se bude a jakým způsobem podílet a o zapojování veřejnosti a uživatelů 
služeb do procesu plánování 


 o tom, kdo bude takové změny ve školách realizovat 


 a také považujeme za nezbytné aktivně oslovovat cílové skupiny a motivovat je 
dostatečným způsobem k zapojení do aktivit projektu prostřednictvím kombinace 
vybraných komunikačních nástrojů, resp. prostředků. Cílem není detailně informovat 
o struktuře a způsobu realizace projektu, ale o konkrétních výstupech, které lze 
z pozice cílových skupin využít. 


 


4.1 Nástroje a prostředky vnitřní komunikace 


 
V následujícím odstavci popisujeme základní nástroje a prostředky komunikace v rámci 
projektu (vnější i vnitřní). Jsou respektována následující pravidla: 
 


 Publicita – projekt se řídí manuálem pro publicitu ESF a dalšími souvisejícími 
dokumenty. 


 Projekt využívá logo příjemce podpory – MČ Praha 3. 


 Projekt má své vlastní logo (červené kolečko se stylizovanou hlavou lišky nad otevřenou 
knihou), kterým se MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 dlouhodobě prezentuje. 


 Písmo – pro projekt (vnitřní i vnější komunikaci) je využíváno písmo Arial. 


 Tištěné prostředky disponují jednotnou prezentací projektu včetně log. Pro vnitřní  
i vnější komunikaci projektu je využíván hlavičkový papír (v černobílé i barevné verzi).  


 Podklady pro prezentaci a letáky jsou využívány především v rámci vnější komunikace, 
v rámci vnitřní komunikace jsou využívány při setkávání pracovních skupin. 


 V podobném standardu jsou i prezentace v MS Powerpoint, videa apod. 


 Projekt vydává vlastní občasník InspiroMAP. 


 V rámci vnitřní komunikace jsou využívány z masmédií především online prostředí 
(email, cloudové služby MS Office) a webové prezentace: http:// www.praha3.cz, 
www.skolypraha3.cz a http://volnycas.praha3.cz . V heslem chráněném úložišti jsou 
sdíleny některé materiály přístupné Realizačnímu týmu a členům pracovních skupin.  
Do tohoto prostoru je možné přidávat dokumenty a stahovat dokumenty, a to především 
zápisy z pracovních jednání/setkání, kontakty na členy Realizačního týmu a členy 



http://www.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/
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pracovních skupin a další interní materiály. Zde je vytvářena databáze příkladů dobré 
praxe. Za fungování sdíleného prostoru je odpovědný Ing. Milan Hausner. 


 E-mailová komunikace probíhá mezi členy Realizačního týmu a členy pracovních 
skupin. V rámci podpisových vzorů v e-mailu jsou používány prvky publicity projektu.  


 Částečně probíhá komunikace i prostřednictvím sociálních sítí, především Facebook. 


 Zveřejňování zajímavých informací ze života základních a mateřských škol, informací  
o různých projektech a záměrech jsou součástí příkladů sdílení dobré praxe. 


 Osobní komunikace v rámci Realizačního týmu zahrnuje pracovní jednání, schůzky, 
setkání jednotlivých členů týmu a především setkávání a činnost skupin a komunikaci  
s orgány města a politickou reprezentací, zejména s radní pro školství a Výborem pro 
výchovu a vzdělávání. 


 


4.2 Předložení akčních plánů orgánům města 


 
Předkládání ročních akčních plánů (s přesahem do pololetí roku následujícího) spolu  
s každoročním vyhodnocením ŘV orgánům města k připomínkování vnímáme jako 
specifický druh vnitřní komunikace, proto ji zde uvádíme zvlášť. Pracovní skupiny vygenerují  
z původního strategického dokumentu Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání městské 
části Praha 3 do r. 2023 a Roční akční plán (RAP). Každý z těchto plánů projde Řídícím 
výborem a následně je předkládán orgánům města na vědomí a k projednání. 


 


4.3 Nástroje a prostředky vnější komunikace 


 
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 je realizován MČ Praha 3, a proto 
jsou základem komunikační toky směrem k veřejnosti (vnější komunikace) Pravidla 
městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů (usnesení RMČ č. 232 ze 
dne 19. 4. 2017). 
 
MČ Praha 3 používá tyto nástroje a prostředky a jejich využití pro komunikaci MAP: 


 
Radniční noviny – listy městské části Praha 3 (dále jen RN), které informují: 


 o přijatých rozhodnutích Zastupitelstva a Rady MČ Praha 3 /dále jen ZMČ  
a RMČ/ v konkrétních záležitostech, 


 o významných záměrech MČ Praha 3 a ostatních subjektů působících na území 
MČ Praha 3,  


 o konání společenských, kulturních a sportovních událostí na území MČ Praha 
3, zvláště těch, u nichž je MČ Praha 3 pořadatelem,  


 o servisních informacích potřebných pro každodenní život občanů,  


 o činnosti zájmových sdružení, sportovních a neziskových organizací, církví  
a náboženských společností v Praze 3 zejména v souvislosti s konkrétním 
řešením problémů ze všech oblastí života obyvatel Prahy 3,  


 o historii a místopisu Prahy 3, 


 v RN je vyhrazen prostor pro dopisy čtenářů. 
 
Webové stránky MČ Praha 3 – www.praha3.cz, ty jsou rozděleny do třech sekcí: 


 Úřad MČ Praha 3 – praktické informace pro občany, organizační struktura MČ 


 Samospráva – zastupitelstvo, rada, výbory a komise, důležité informace 


 Radniční noviny online –  informace o zpravodajství ze života Prahy 3, články  
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ze školství, kultury, neziskového sektoru, akcí MČ P3, sociální oblasti atd., 
názory zastupitelů, policejní okénko, také jsou zde publikované články  
z Radničních novin, které nepodléhají ztrátě aktuálnosti – téma měsíce, názory 
zastupitelů a rozhovory 


 
Průmyslový kanál na LED displejích – slouží k prezentaci a zajištění informovanosti  
o akcích pořádaných MČ P3. 
 
Sociální sítě 


 slouží k informování veřejnosti o akcích, projektech či jiných relevantních  
informacích, které se týkají městské části Praha 3 


 neslouží k politickým propagacím; MČ P3 operuje se třemi sociálními sítěmi: 
Facebook /dále jen FB/, Google Plus a YouTube; na YouTube jsou vkládány 
videa z akcí pořádaných MČ P3 a reportáže Praha TV; na FB a Google Plus 
jsou informace zveřejňovány formou událostí a příspěvků 


 
Notifikační zprávy 


 může dostávat každý občan, který si do svého chytrého mobilního telefonu 
stáhne aplikaci MČ P3 zprávy 


 informují o krizových situacích (dostupných z veřejných zdrojů), praktických 
informacích (které jsou v gesci MČ P3) a plánovaných akcích MČ P3 


 
Články a tiskové zprávy – podávají aktuální informace o projektu 
 
Miniankety na webových stránkách – jsou využívány v rámci zapojení veřejnosti do 
plánování a procesu implementace plánu, otázky jsou zaměřeny na jednotlivé aktivity 
plánu a doplňují tak potřebné informace pro jejich naplnění, znění otázek formulují 
jednotlivé pracovní  skupiny, či jsou podnětem od vedoucích pracovních skupin 
 
E-mail – komunikace prostřednictvím e-mailu slouží především k informování 
veřejnosti o probíhajícím plánování a jednotlivých aktivitách a dále k rozesílání 
aktuálních zpráv o projektu 
 
Sociální sítě – projekt disponuje vlastní stránkou na Facebooku pro zveřejňování 
aktualit  www.facebook.com/MAPnaPraze3 
 
Osobní komunikace je využíváno při práci s cílovými skupinami v rámci jednotlivých 
aktivit projektu, projekt zahrnuje také osobní setkávání s účastníky vzdělávání za 
účelem zjišťování jejich potřeb, podnětů a připomínek, které využívají a které jsou 
zahrnuty ve Strategickém rámci. Tyto podněty jsou dále zpracovávány v rámci klíčové 
aktivity Implementace a realizace plánu při setkávání jednotlivých pracovních skupin. 
 
Infopanely – projekt ke své prezentaci využívá vchodové prostory hlavní budovy (tzv. 
budova radnice) a vedlejšího objektu, ve kterém sídlí odbor školství (realizátor 
projektu). V prostorech jsou umístěny mobilní bannery, jež splňují všechny znaky 
prezentace projektu. 
  



http://www.facebook.com/MAPnaPraze3
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V RÁMCI VNĚJŠÍ KOMUNIKACE ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY PRVKY VIZUÁLNÍ IDENTITY 


PROJEKTU, JAK JSOU DEFINOVÁNY V ČÁSTI 4. 1. TÉTO KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 


PROJEKTU. 
 


4.4 Monitoring 
Při práci s veřejností je dbáno na to, aby byly monitorovány výstupy, které doloží propagaci  
projektu. Monitoring zahrnuje uchovávání tiskovin, letáků a dalších propagačních prostředků  
a dokumentů včetně informace o jejich využití směrem k veřejnosti, pořizování foto-
dokumentace z vykonávaných aktivit, zápisy a sledování tištěných a on-line medií spolu  
s odkazy. Všechny takto pořízené dokumenty či odkazy jsou archivovány. Za monitoring je 
zodpovědný projektový manažer. 
Výstupy projektu (zejména články v tištěných a on-line médiích) jsou také prezentovány na 
webových stránkách projektu a na sociální síti Facebook. 
 


5. Cílové skupiny, způsob zapojení 


a komunikace 
 


Komunikační strategie stanoví způsob oslovení a zapojení cílových skupin, u nichž uvádíme 
základní charakteristiku. 


 


5.1 Děti a žáci  
 


Přínosy projektu se k této cílové skupině dostávají přeneseně formou řady opatření, 
rozvojových projektů a aktivit, které umožňují užší zapojení této cílové skupiny do procesu 
vzdělávání. Takovým příkladem mohou být rozvojové projekty pro jazyky, polytechnickou 
výuku a celá řada dalších aktivit, které jsou zachyceny v příkladech dobré praxe  
a publikovány na hlavním komunikačním kanále projektu – www.skolypraha3.cz. 
 
Některé rozbory klimatu ve školách byly využity pro analytickou zprávu projektu. 
Významným přínosem je nárůst společných aktivit organizovaných ve formálním  
i neformálním vzdělávání také prostřednictvím školských subjektů a podíl šablon na této 
aktivitě. Propojování jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu se tak stává hlavním 
nástrojem rozvoje aktivit v oblasti vzdělávání. 
Celkový počet dětí a žáků (podle situace k 30. 6. 2017) s ohledem na migraci a různorodým 
přesahům s přihlédnutím k demografické studii je přibližně 6400, u nichž lze očekávat 
přínosy v rámci projektu MAP v případě jeho úspěšné realizace. 
 


5.2 Pedagogičtí pracovníci 
 


Na projektu aktivně spolupracují převážně pedagogové mateřských a základních škol, které 
jsou zapojeny do projektu MAP. 
Pedagogičtí pracovníci jsou zapojováni zejména prostřednictvím pracovních skupin, účastí 
na vzdělávacích akcích, při aktivitách předávání dobré praxe a sdílení zkušeností. Z řad 
pedagogických pracovníků jsou vytipováni lídři – učitelé, kteří předávají své znalosti  



http://www.skolypraha3.cz/
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a zkušenosti ostatním pedagogům. Celá řada příkladů dobré praxe je sdílena veřejně 
prostřednictvím komunikačního kanálu. Jsou organizovány konference, workshopy  
a panelové diskuze, které umožňují sdílet příklady dobré praxe v jednotlivých prioritách 
Strategického rámce.  
Pedagogičtí pracovníci se podílejí na rozsáhlém dotazníkovém šetření, na základě kterého 
byly vyhodnoceny obsáhlé priority a stanovena statistická významnost. Strategický rámec 
je pak přímou výslednicí těchto aktivit.  
Komunikace s pedagogickými pracovníky probíhá nejčastěji prostřednictvím pracovních 
skupin a vedení škol. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na připomínkování všech 
strategických materiálů včetně Plánu profesního rozvoje, který tvoří součást dokumentace 
projektu. Aktivní role pedagogických pracovníků je dobře patrná prostřednictvím webového 
kanálu, a dále z frekvence emailové korespondence v rámci projektu. Veškeré záznamy 
jsou dále průběžně sdíleny prostřednictvím vyhrazeného portálu. Na školách je MAP 
představen formou besed i s pedagogickými pracovníky, kteří zůstávají pasivní. 
Pedagogičtí pracovníci jsou jednou z nejdůležitějších cílových skupin, protože zajišťují také 
lidský přenos, který v mnoha případech je mnohem efektivnější než jakékoli sociální sítě. 
Celkem na Praze 3 působí do 540 pedagogických pracovníků (v poměru 50% na základních 
školách, 34 % na školách mateřských a 16% na ostatních školách a školách soukromých  
a speciálních). Pro účely této komunikace byla vzata průměrná hodnota včetně asistentů 
pedagoga. 
 


5.3 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  


 
Na projektu aktivně spolupracují převážně ředitelé všech mateřských a základních škol 
zřizovatele MČ Praha 3 a několik soukromých subjektů. 
Vedoucí pracovníci škol byli osloveni k přímé účasti v řídících strukturách projektu a jsou 
aktivními přispívateli ke všem aktivitám projektu. Ředitelé mají rovněž své zastoupení  
v Řídícím výboru, mohou se účastnit workshopů, vzdělávacích akcí, konferencí, panelových 
diskuzí i místních šetření. Podílejí se na publikování příkladů dobré praxe. Je pro ně 
připraven vlastní program vzdělávání v oblasti profesního rozvoje.  
Vedoucí pracovníci škol mají klíčovou roli v přenosu informací a nabídek možností, jak 
využít aktivity projektu pro pedagogické pracovníky, rodiče dětí a žáků i spolupracující 
neformální skupiny.  
Komunikace s nimi probíhá nejčastěji osobním jednáním či emailovou korespondencí, dále 
pak prostřednictvím společného cloudu a webových stránek. Jsou-li zapojeni aktivně  
v Řídícím výboru či pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady 
prostřednictví emailové korespondence. Vše mají rovněž k dispozici na pracovních 
jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace 
kdykoli zasáhnout. Těm, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, jsou zasílány všechny potřebné 
informace emailovou cestou – pozvánky na akce, zápisy z nich, výstupy projektu aj.  
Tato skupina předurčuje hlavní směr aktivit projektu a jeho Roční akční plán. 
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5.4 Pracovníci organizací působících v oblasti neformálního  


a zájmového vzdělávání včetně dobrovolníků a asistenčních 


služeb 


 


Do této cílové skupiny se řadí zpravidla pracovníci neziskových a příspěvkových organizací 
působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. Jejich seznam tvoří nedílnou 
součást této strategie.  
Pracovní skupina pro neformální vzdělávání představuje jednu z aktivních skupin 
prosazujících prolínání aktivit formálního a neformálního vzdělávání, navrhuje celou řadu 
aktivit a procesních změn. Takovým příkladem je například rozšíření webové platformy  
o subdoménu http://volnycas.praha3.cz, která bude primárně určena právě pro tyto aktivity 
a pro propojení těchto činností s rodičovskou veřejností. Zástupci této cílové skupiny jsou 
také členy Řídícího výboru.  
Tato skupina se podílela i na analytické části, přípravě Strategického rámce a Ročním 
akčním plánu. Jsou-li členové těchto organizací zapojeni aktivně v Řídícím výboru či 
pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím emailové 
korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, 
prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak 
aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. 
Získané informace dále předávají ostatním zaměstnancům své organizace.  
Do této cílové skupiny se řadí zpravidla pracovníci neziskových a příspěvkových organizací 
působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání na území MČ Praha 3. Pro 
potřeby projektu MAP je zde zahrnuta i Základní umělecká škola.  
Na projektu MAP rovněž spolupracuje zástupce Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, který 
se aktivně zapojil do Řídícího výboru, což přináší do diskuzí naprosto nový rozměr. 


 


5.5 Zákonní zástupci dětí a žáků 
 


Na projektu aktivně spolupracují rodiče dětí navštěvujících některou z mateřských či 
základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. 
Zástupci rodičů, doporučeni pedagogickými pracovníky, jsou členy Řídícího výboru. Všichni 
rodiče mají možnost účastnit se výměn zkušeností, workshopů, vzdělávacích akcí a být 
členy pracovních skupin.  
Jsou-li rodiče zapojeni aktivně v Řídícím výboru, dostávají veškeré pracovní podklady 
prostřednictví emailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky  
na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. 
Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli 
zasáhnout. Ostatní rodiče, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, získají potřebné informace 
prostřednictvím škol, jejich pedagogů a internetových stránek, popř. jednou z forem 
pasivního informování (viz dále). 
Jako hlavní komunikační kanál je administrována soustava webových portálů – 
www.skolypraha3.cz a www.volnycas.praha3.cz, které mají i samostatné sekce pro 
zákonné zástupce. 
Při extrapolaci známých dat můžeme uvažovat s populací cca 13 000 rodičů, kteří se mohou 
v této skupině aktivně zapojit do projektu. 



http://volnycas.praha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.volnycas.praha3.cz/
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5.6 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve 


vzdělávací politice 
 
Na projektu aktivně spolupracují převážně zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů 
mateřských a základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP.  
Zástupci veřejné správy i zřizovatelů škol jsou členy Řídící výboru, který schvaluje jednotlivé 
výstupy MAP. Zároveň byli vyzváni k účasti v pracovních skupinách, mohou se účastnit 
praktických výměn zkušeností, workshopů a tematických setkání zaměřených na zlepšení 
řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a trvalý pedagogický rozvoj škol v regionu. Pro tuto 
cílovou skupinu se rovněž pořádají tematická setkání za účelem sběru projektových záměrů 
škol. Největší zastoupení i z důvodu transferu poznatků do politického života obce má Výbor 
pro výchovu a vzdělávání. Zřizovatel základních a mateřských škol je pak hlavním 
partnerem pro investiční politiku, protože zásadní modernizace škol by nebyla možná bez 
přímého vstupu zřizovatele jak po stránce politické, organizační, tak i finanční. 
Komunikace je vedena převážně elektronicky, jak prostřednictvím emailu, tak i webových 
kanálů a sdíleného cloudového úložiště. Veškeré materiály jsou k dispozici pro jednání 
jednotlivých pracovních skupin i Řídícího výboru. 
 


5.7  Odborná veřejnost 
 


V rámci Řídícího výboru působí několik osob, které mají za sebou profesní pedagogickou 
kariéru či nadále působí ve vzdělávacím sektoru, či v oblasti, která obsah vzdělávání 
popularizuje (viz Řídící výbor). Uvedené složení umožňuje poměrně detailní připomínkování 
a přenos připomínek k Realizačnímu týmu projektu. Část těchto osob se podílí i na 
organizaci vzdělávacího obsahu celého projektu. V rámci Řídícího výboru se kloubí také 
politická angažovanost s profesními organizacemi tak, aby výsledky rozhodování tohoto 
orgánu mohly být přeneseny do strategie politiky obce jako takové. 
Sem také patří podpora NIDV prostřednictvím projektu SRP a jeho týmové podpory. 
Komunikačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou hlavně internetové stránky MAP. 
Realizační tým od těchto organizací čerpá informace z osobních konzultací či z účasti na 
jimi pořádaných seminářích.  


  


5.8 Veřejnost 
 


Veřejnost v ORP je běžnou městskou populací, která je oslovována klasickými mediálními 
kampaněmi a prostředky, které má nositel projektu a Realizační tým k dispozici. Pro občany 
byly a jsou připraveny diskuzní večery, je využíváno šablon na školách, dále pak je vydáván 
InspiroMAP jako zpravodaj projektu. Hlavním informačním kanálem je pak webový portál 
www.skolypraha3.cz . 
Portál byl spuštěn v říjnu 2016 a k dnešnímu dni má přes 50 000 návštěv, což považujeme 
u víceméně formálního a nezábavního kanálu za vynikající výsledek. Důvodem k tomu jsou 
především příklady dobré praxe a jednotlivé příspěvky škol a zájmových organizací.  
Tato aktivita bude ještě rozšířena tak, aby například na portále pro volný čas byl komplexní 
vyhledávač zájmových činností pro děti a žáky. Právě ucelenou nabídkou se pokusíme 
„přilákat“ další zákonné zástupce pro aktivní účast v projektu. 


  



http://www.skolypraha3.cz/





 
 


 14 


5.9 Formy a pravidla pro zapojení cílových skupin 
 


V následujícím přehledu uvádíme formy zapojování cílových skupin do tvorby Místního 
akčního plánu vzdělávání. Jedná se o:   


 účast v Řídícím výboru  


 účast v pracovních skupinách 


 účast na vzdělávacích aktivitách  


 účast na setkání s cílem výměny zkušeností, workshopech 


 účast na tematických setkáváních  


 aktivní využívání databázových úložišť 


 dotazníková šetření; 


 aktivní informování (emailová korespondence, osobní konzultace)  


 pasivní informování (zajištění přístupu k informacím)    


 sdílení příkladů dobré praxe formou osobních konzultací, publikací online  


 aktivní zapojení do dílčích projektů 


 příprava podkladů pro výzvy v dalších a navazujících dotačních titulech 
 
Tabulka znázorňuje některé (nikoli všechny aktivity z hlediska komunikace)  
u jednotlivých cílových skupin. 


 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


  







 
 


 15 


 


6. Řídící struktury projektu a jejich postavení, 


nástroje a prostředky 
 


6.1 Řídící výbor 
 
Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata  
s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním 
orgánem projektu MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 
vzdělávání na území MČ Praha 3. 
Podstatným rysem projektu MAP je především jeho otevřenost pro všechny aktéry, 
kteří mají zájem o spolupráci, tak je možné v souladu s pravidly Jednacího řádu kdykoli 
během realizace projektu přijmout nového člena.  
Řídící výbor pracuje v následujícím složení:  


 zástupce realizátora projektu MAP, tj. zástupce MČ Praha 3 


 zástupce Kraje Praha a zároveň zástupce KAP 


 vedení škol, výborní učitelé, zástupce ze školních družin (ZŠ)  


 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)  


 zástupce základní umělecké školy; 


 zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi 
(NNO); 


Podrobné informace o Řídícím výboru jsou v příloze. 
 


6.2  Pracovní skupiny 


 
Pracovní skupiny jsou ustálená seskupení aktérů z cílových skupin. Členové mimo jiné 
aktivně ovlivňují výstupy projektu, diskutují a předávají si zkušenosti, spolupracují na 
definování prioritních oblastí a navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP 
(vzdělávací aktivity, výměny zkušeností). Protože je podstatným rysem projektu MAP 
především jeho otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci, tak i do 
pracovních skupin se lze kdykoli během realizace projektu přihlásit a aktivně se zapojit.  
Členové pracovních skupin dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím 
emailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na 
jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních 
jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho 
realizace kdykoli zasáhnout.  
 
Cílové skupiny byly osloveny několika způsoby: 
  


 Na ustavující konferenci MAP a 1. jednání Řídícího výboru byli požádáni jeho 
členové, aby se sami zapojili do pracovních skupin, či někoho nominovali.  


 Bylo uspořádáno Úvodní jednání pracovních skupin, kam byli pozváni členové 
Řídícího výboru, ředitelé všech zapojených mateřských a základních škol, 
zástupci organizací působících v oblasti formálního i neformálního a zájmového 
vzdělávání mládeže do 15 let.  
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 Při osobních návštěvách jednotlivých školských zařízení Realizačním týmem.  


 Na webových stránkách MAP byla vyvěšena témata a termíny jednání 
pracovních skupin.  


Pracovní skupiny se zodpovídají Řídícímu výboru, jsou součástí partnerství MAP. Tato 
forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 


 
 


6.3 Vzdělávací aktivity (workshopy, semináře, panelové 


diskuze, webináře, projekty, individuální proškolení) 


 
Všechny cílové skupiny mají možnost účastnit se plánovaných vzdělávacích aktivit na 
vybraná témata. Informaci o jejich konání získají z letáčků umístěných ve školských 
zařízeních a ostatních organizacích, dále z webových stránek MAP, eventuálně  
z webových stránek školských zařízení a ostatních organizací. Šiřiteli těchto informací 
jsou i členové pracovních skupin a Řídícího výboru.  
Tyto aktivity jsou součástí tzv. Budování znalostních kapacit, části projektu, která je 
plánována v druhé polovině jeho realizace. Podrobný popis těchto aktivit tvoří Plán 
profesního rozvoje. 
 


6.4 Sdílení dobré praxe 


 
Sdílení dobré praxe je součástí všech uvažovaných opatření a aktivit. Jednotliví 


partneři mají stanovené indikátory, kterými lze sledovat naplňování některých 


benchmarků. Jsou naplánovány 4 konference, workshopy, supervize, dále pak 


součástí těchto aktivit je sdílený prostor, ve kterém školy průběžně sdělují své dobré 


či špatné zkušenosti. Takovým příkladem byl i projekt Rodina a mateřská škola – cesta 


k dětské kreativitě v roce 2016/2017, který je jednou z aktivizujících forem 


komunikační strategie, která se plně osvědčila. 


 


6.5 Dotazníková šetření (evaluace) 
 
Realizační tým zorganizoval a průběžně organizuje vlastní dotazníkové šetření pro 
vybrané cílové skupiny: 
 


 učitele ZŠ a MŠ  


 vedení škol  


 pracovníky působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 


 
Je připravena obsáhlá anketa rodičovské veřejnosti společně se sociálním odborem. 
Je předložena vedení MČ Praha 3 ke schválení.  
Uvedené analýzy jsou průběžné, výsledky jsou konzultovány a zveřejňovány například 
formou prezentací na Výboru pro výchovu a vzdělávání, na rodičovských konferencích 
a jinde. 
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První a nejobsáhlejší dotazník  doplňoval analýzu MŠMT tak, aby si Realizační tým 
udělal představu o jejich názorech na podmínky výuky i o dalších zájmových  
a volnočasových činnostech, o potřebách pro další profesní růst učitelů, o míře zájmu 
rodičů (téměř 50 otázek) ve třech mutacích. Byly využity statistické metody, posouzena 
významnost a na základě této analýzy teprve odvozena opatření pro Strategický 
rámec.  
Důležitým výstupem je souhrn návrhů opatření, která by měla vést ke zvýšení kvality 
vzdělávání včetně posílení spolupráce v regionu.  
Dotazníky a ankety jsou převážně distribuovány prostřednictvím cloudového prostředí 
– MS Office. Mnohé školy již dnes využívají tento systém pro svou vlastní potřebu. 
Součástí opatření jsou i návrhy na výběrové evaluace kvality vzdělávání a dále také 
hodnotící nástroje pro jednotlivé semináře a další kroky. 
 


6.6  Aktivní / pasivní předávání informací 
 
Členové cílových skupin, kteří projevili zájem o aktivní informování, dostávají 
prostřednictvím emailové korespondence finální výstupy projektu MAP, pozvánky na 
vzdělávací akce, výměny zkušeností, workshopy a pravidelné stručné informace  
o milnících projektu. Vyžádat si lze i osobní konzultace s členy Realizačního týmu.  
Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 


 
Cílové skupiny mají otevřený přístup k informacím především prostřednictvím 
internetových stránek MAP, školských zařízení a ostatních organizací zapojených do 
projektu. Na internetových stránkách jsou mimo jiné zveřejňovány pozvánky  
a zápisy z jednání, seminářů, workshopů, konečné verze všech výstupů projektu, 
pozvánky na pracovní skupiny a vzdělávací aktivity.  
Pozvánky na vzdělávací aktivity, setkání s cílem výměny zkušeností a workshopy 
budou prezentovány pomocí letáků, které budou podle tématu akce vyvěšeny na 
obecních nástěnkách, ve školách a v organizacích, zabývajících se vzděláváním dětí 
a mládeže do 15 let.  
Veřejnost je aktivně informována prostřednictvím webů, prezentací, přednášek  
a konferencí. Kompletní program je zveřejněn na www.skolypraha3.cz. 
Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. 
  



http://www.skolypraha3.cz/
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7.  Závěr 
 
Na začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů. Ten byl využit při 
sestavování Řídícího výboru a pracovních skupin. Byly osloveny všechny mateřské  
a základní školy a jejich zřizovatelé, rovněž všechny organizace neformálního  
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže na území městské části Praha 3. 
  
Celý projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 funguje na 
principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů 
vzdělávání i široké veřejnosti.  
 
Záměrem této Komunikační strategie je informovat o cílech, průběhu a výstupech 
projektu nejen výše popsanými postupy, ale také prostřednictvím médií (noviny, 
rozhlas, televize), školních periodik, celorepublikové platformy pro inkluzivní 
vzdělávání, závěrečné konference k projektu, prostřednictvím webových stránek Prahy 
3 a škol Prahy 3, případně Kraje Praha, a v neposlední řadě zapojených partnerských 
organizací a institucí. 
 
Údaje uvedené v této koncepci jsou platné ke dni 10. 7. 2017. Uvedený dokument 
bude aktualizován v souvislosti s očekávanými změnami v průběhu letních prázdnin. 
 
 


8. Příloha 1 – Složení Řídícího výboru 


9.  Příloha 2 – Komunikační schéma 


10. Příloha 3 – Statut Řídícího výboru 


11. Příloha 4 – Jednací řád Řídícího výboru  
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PŘÍLOHA Č. 1 


Řídící výbor MAP Praha 3 
 


Zástupci realizátora projektu 


1. Mgr. Jaroslava Suková 


2. Ing. Milan Hausner 


3. Radmila Janečková 


4. Mgr. Jana Vargová 


5. Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 


6. Bc. Iva Satrapová  


Zástupce hl. m. Prahy 


5. Mgr. Radek Hlaváček 


Zástupce MHMP a KAP 


6. Mgr. Bc. Filip Kuchař 


Zástupci škol a školských zařízení 


7. Mgr. Naděžda Hrebíková 


8. Jaroslava Kozohorská 


9. Ladislava Lébrová 


10. Mgr. Martin Maur 


11. Ing. Irena Meisnerová 


12. PhDr. Pavel Ostap 


13. Mgr. Iva Sovová 


14. Mgr. Jana Trojánková 


15. Mgr. Jana Vaníčková 


16. Akad. mal. Vladimír Vošahlík 
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Rodiče a odborná veřejnost 


17. Jan Bém 


18. Petra Dubová 


19. Mgr. Kateřina Jarošová 


20. Martina Jánská 


21. Mgr. Jiří Matušek 


22. Ing. Bohuslav Nigrin 


23. Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc. 


Zástupci organizací neformálního vzdělávání 


24. Mgr. Martina Chmelová 


25. Mgr. Edita Janečková 


26. Mgr. Tomáš Klumpar 


27. Jana Lišková 


 


PŘÍLOHA Č. 2 


 
Komunikační schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo – zdroj informace/komunikace 


Co – ucelená definice cíle svázaná s vlastním obsahem komunikace 


Komu – vymezení cílových skupin komunikace 


Jakým způsobem – nástroje komunikace 


Zpětná vazba komunikace – sada opatření spojených s monitorováním a 


vyhodnocováním 





hausner.milan
Přiložený soubor
Komunikační strategie MAP z roku 2017 - 22 stran




 
 


 
 


 


Projekt: MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 3 


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 


 


Harmonogram plnění  


implementačního plánu MAP  


 


Harmonogram činnosti realizačního týmu 
 


Porady administrativního týmu probíhají pravidelně jednou měsíčně nebo dle aktuální 
potřeby častěji, a to za účasti odborného garanta MAP. 
 


Porady odborného týmu probíhají, podobně jako porady administrativní sekce, pravidelně 
přibližně jednou za měsíc. 
 
Pracovní skupiny se scházejí a jednají dle aktuální potřeby. 
 


Realizační tým vykonává své aktivity v souladu se schválenou projektovou žádostí průběžně 


po celou dobu realizace projektu, rovněž tak jsou průběžně uplatňovány principy MAP. 


Komunikace v rámci vytvořené partnerské sítě MAP, tj. komunikace s cílovými skupinami  


i dotčenou veřejností probíhá v souladu s Komunikační strategií MAP rovněž průběžně po 


celou dobu realizace projektu. 


Harmonogram setkání Řídícího výboru 
 


Řídící výbor se schází pravidelně, vždy alespoň jednou za 6 měsíců v souladu s pravidly pro 


MAP. Realizační tým průběžně připravuje podklady pro jednání Řídícího výboru a průběžně 


komunikuje v rámci partnerství MAP v souladu s principy MAP a Komunikační strategií MAP. 


 


První setkání Řídícího výboru se uskutečnilo v prosinci 2016, druhé se uskutečnilo na konci 


března 2017 a třetí se uskutečnilo v září 2017. Další setkání plánujeme až v roce 2018. 


  







 
 


 
 


 


Harmonogram klíčových aktivit 
 


Klíčové aktivity projektu jsou realizovány v souladu s harmonogramem stanoveným v žádosti 


o podporu projektu MAP. Tomuto harmonogramu je podřízena i tvorba výstupů klíčových 


aktivit MAP: 


 


 


1. Akční plánování: 11/2016 - 10/2018 


1.1. Rozvoj partnerství: 11/2016 – 10/2018 


1.2. Dohoda o prioritách: 11/2016 – 3/2017 


1.3. Akční plánování: 4/2017 - 10/2018 


1.4. Budování znalostních kapacit: 2/2017 - 7/2018 


2. Evaluace: 2/2017 - 10/2018 


2.1. Vnitřní evaluace: 2/2017 - 10/2018 


2.2. Vnější evaluace: 2/2017 - 10/2018 


3. Řízení MAP: 11/2016 - 10/2018 


4. Řízení projektu: 11/2016 - 10/2018 


 


Harmonogram aktivit MAP 
 


Harmonogram konkrétních dílčích kroků a aktivit MAP v oblasti neinvestičních i investičních 


opatření je stanoven v dokumentu Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 


pro území městské části Praha 3. 


 


 


 





hausner.milan
Přiložený soubor
Harmonogram implementace z roku 2017  -2 strany




 


 


 


STATUT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000794 
 


 
 


a) Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části 


Praha 3, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794 (dále jen ŘV 


MAP v Praze 3, nebo MAP v Praze 3) je hlavním pracovním orgánem  MAP    


v Praze 3. 


b)  ŘV MAP v Praze 3 je zřízen v souladu s materiály MŠMT ČR, zejména 


„Postupy zpracování místních akčních p lánů“. Je tvořen zástupci klíčových 


aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MČ Praha 3. 


c)  ŘV MAP v Praze 3 může v souladu s projektovou žádostí vytvářet nebo 


doplňovat další organizační prvky pro svou činnost (pracovní skupiny). 


d)  ŘV MAP potvrzuje ve funkci předsedu a vedoucí pracovních skupin, navržené 


realizátorem projektu a určuje postupy rozhodování. 


e)  Role ŘV MAP v Praze 3 je spjata s procesem plánování, navrhování, 


připomínkování a schvalování veškerých dokumentů tohoto projektu. 
 


 


a) ŘV MAP v Praze 3 plní zejména tyto úkoly: 


o projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci projektu 


MAP v Praze 3 


o zprostředkovává přenos informací o realizaci projektu MAP v Praze 3 


o schvaluje Strategický rámec MAP v Praze 3 do roku 2023 a další 


dokumenty projektu, které souvisejí s jeho realizací 


o schvaluje finální podobu místního akčního plánu 


o na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut ŘV MAP v Praze 3 


a Jednací řád ŘV MAP v Praze 3 na jeho prvním zasedání. 


o na svém prvním zasedání zvolí předsedu ŘV MAP v Praze 3 z řad členů 


výboru. Zvolení je podmíněno získáním nadpoloviční většiny hlasů ŘV 


MAP v Praze 3. 


ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 


ČL. 2 PŮSOBNOST ŘV MAP V PRAZE 3 







 


 


 


 
a) Členy navrhuje zástupce realizátora projektu MAP v Praze 3, obvykle předseda 


ŘV MAP v Praze 3, na základě nominací odborné a další veřejnosti, které obdrží 


manažer projektu. 


b)  ŘV MAP přijímá nové členy hlasováním na svém nejbližším zasedání; k přijetí 


nového člena je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů. 


c)  V případě, že některý z členů ŘV MAP v Praze 3 není schopen dále plnit své 


povinnosti, písemně požádá manažera projektu o zproštění členství. Pokud 


mezi manažerem projektu a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má se 


za to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání 


žádosti. 


d)  V případě, že popsaným způsobem rezignuje předseda ŘV MAP v Praze 3, je 


na nejbližším zasedání zvolen nový předseda. 
 


a) Při sestavování ŘV MAP v Praze 3 je zajištěna reprezentativnost z pohledu 


vzdělávání v území městské části Praha 3. 


b)  ŘV MAP Praha 3 pracuje ve složení: zástupce realizátora projektu, zástupce 


hl. města Prahy, zástupce MHMP a KAP, zástupci škol a školských zařízení, 


zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci rodičů 


a odborné veřejnosti a další zástupci dle návrhu členů ŘV MAP v Praze 3. 
 


a) Členové ŘV MAP v Praze 3 jednají s největší mírou slušnosti, ochoty 


a nestrannosti, jak vůči členům ŘV MAP, tak i k veřejnosti a partnerům. 


Dodržují zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace. 


b)  Jsou povinni respektovat Nařízení Komise č. 240/2014 o evropském kodexu 


chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních 


a investičních fondů v přenesené pravomoci; dále pak veškeré právní 


předpisy, které se přímo vztahují k činnosti ŘV MAP v Praze 3. 


c)  Člen ŘV MAP v Praze 3 nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu 


s postavením člena ŘV MAP v Praze 3. 


d)  Člen ŘV MAP nevyžaduje, nepřijímá jakákoli zvýhodnění, dary či úsluhy, které 


by mohly ovlivnit jeho profesní a nestranný pohled na  věc.  Jakékoli náznaky 


v této věci prokazatelně oznámí předsedovi ŘV MAP v Praze 3. 


e)  V soukromém životě jedná člen ŘV MAP v Praze 3 tak, aby nedocházelo ke 


snižování dobrého jména a prestiže řídícího výboru. 


f)  Člen ŘV MAP v Praze 3 je povinen zachovávat mlčenlivost o všech 


informacích, o nichž se v souvislosti s členstvím ve výboru dozví a které jsou 


ČL. 3 VZNIK A UKONČENÍ ČLE NSTVÍ ŘV MAP V PARZE 3  


ČL. 4 SLOŽENÍ ŘV MAP V PRAZE 3 


ČL. 5 OBECNÉ ZÁSADY PRO ČLENY ŘV MAP V PRAZE 3  







 


 


 


označeny jako důvěrné informace. Toto se nevztahuje na informace, které jsou 


vyžádány v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. 


 


a) Statut projednává a schvaluje ŘV MAP v Praze 3 včetně jeho případných změn. 


Změny jsou zaznamenány formou dodatku. 


b)  Jednání ŘV MAP v Praze 3 se řídí schváleným Jednacím řádem MAP v Praze 3, 


který je přílohou tohoto dokumentu. 


c)  Statut i Jednací řád musí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných členů 


ŘV MAP v Praze 3. 


d)  Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení. 


 


 


 


 
Příloha: 


 


Jednací řád Řídícího výboru MAP v Praze 3 


Seznam členů Řídícího výboru MAP v Praze 3 


 


V Praze dne: 7. 9. 2017 


 


 


Předseda ŘV MAP v Praze 3 Ing. Milan Hausner 


Expert strategického plánování MAP v Praze 3 


 
 


 
Realizátor projektu MAP v Praze 3 Mgr. Jaroslava Suková 


Radní pro oblast školství a volný čas dět í a mládeže 


MČ Praha 3 


ČL. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  





hausner.milan
Přiložený soubor
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JEDNACÍ ŘÁD 


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3  


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000794  


ČL. 1   ÚVODNÍ USTANOVENÍ  


a) Jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru MAP v Praze 3 v rámci projektu 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3. Je jeho interním 


předpisem.  


b) Jednací řád pracovních skupin může být upraven odlišně, ale musí respektovat 


zásady tohoto Jednacího řádu.  


ČL.2  PŘEDSEDA A TAJEMNÍK  


a) Předsedou je expert pro strategické plánování MAP v Praze 3, tj. odborný garant 


projektu.  


b) Předseda svolává jednání ŘV MAP v Praze 3, stanovuje jeho program a řídí 


jednání. Předseda má rozhodovací hlasovací právo.  


c) Předseda může výkonem svých pravomocí pověřit jiného člena ŘV MAP 


v Praze 3.  


d) Tajemník ŘV MAP v Praze 3 je zástupce realizačního týmu projektu, zajišťuje 


administrativní a technické zázemí pro jednání ŘV MAP v Praze 3. Tajemník je 


členem ŘV bez hlasovacího práva.  


 ČL. 3 ORGANIZACE JEDNÁNÍ  


e) ŘV MAP v Praze 3 jedná dle potřeby, minimálně však každých šest měsíců.  


f) Jednání svolává tajemník na základě pokynů předsedy, písemnou pozvánkou 


všem členům a jejich náhradníkům v elektronické podobě tak, aby ji členové ŘV 


MAP v Praze 3 obdrželi nejpozději 14 dní před zasedáním. Pozvánka musí 


obsahovat termín, místo, dobu zasedání a návrh programu zasedání.   


g) Program jednání navrhuje předseda ŘV MAP v Praze 3 ve spolupráci s jeho 


členy.  







  


  


   


h) Požádat o zařazení bodu na program jednání může člen ŘV, přímo na jednání 


výboru, včetně pozvání hostů, a to se souhlasem předsedy výboru.  


i) Program ŘV MAP v Praze 3 se člení na:  


o část „Ke schválení“, do které se zařadí materiál, který výbor schvaluje; o část 


„Pro informaci“, do které se zařadí materiál zásadnější povahy, který výbor 


projednává, ale neschvaluje;  


o část „Různé“, do které se zařadí materiál, který nepatří ani do jedné z výše 


uvedených částí  


j) Potvrzení o účasti na jednání výboru musí člen potvrdit e-mailem na 


satrapova.iva@praha3.cz nejpozději do deseti kalendářních dnů od data 


doručení pozvánky. Účast případného náhradníka za člena výboru zajišťuje člen 


výboru, kterého se tato skutečnost týká. K přihlášení je možno také využít 


elektronického formuláře.  


k) V případě, že člen výboru ani jeho náhradník se nemůže účastnit jednání, je 


povinností člena výboru se prokazatelně omluvit, a to nejpozději  deset 


kalendářních dnů před termínem jednání, v mimořádných situacích dle potřeby.  


 ČL.4  MATERIÁLY A PODKLADY K JEDNÁNÍ  


a) Obsahem materiálů určených k projednávání jsou zejména:  


• Podklady a návrhy k realizaci analýzy MAP 


• Podklady a návrhy k Evaluaci MAP 


• Podklady a návrhy pro Strategický rámec MAP do 2023 


• Podklady a výstupy z odborných pracovních skupin projektu 


• Materiály pro koordinaci vzdělávání na území městské části Praha 3 


• Materiály pro aktivity škol a aktivity spolupráce, koordinaci síťování, 


partnerství a přenosu informací na území městské části Praha 3.    


b) Materiály a podklady k jednání, se kterými se členové a náhradníci výboru musí 


seznámit před vlastním jednáním výboru, budou zasílány v elektronické podobě. 


V tištěné podobě je bude mít k dispozici každý člen nebo jeho náhradník na jednání 


příslušném jednání výboru.  



mailto:satrapova.iva@praha3.cz





  


  


   


 ČL.5  ZÁSADY ROZHODOVÁNÍ  


a) ŘV MAP v Praze 3 je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 


jeho členů, popř. náhradníků. Každý člen má hlasovací právo, které přechází na 


jeho náhradníka v případě zástupu.  


b) Výbor přijímá rozhodnutí formou veřejného hlasování, o kterém je učiněn záznam 


do zápisu z jednání. K schvalování předkládaných materiálů je zapotřebí 


nadpoloviční většiny všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne 


o výsledku hlasování předseda výboru.  


c) O návrzích dává hlasovat předseda výboru.  


d) Materiály a podklady předložené k informaci bere výbor na vědomí.  


e) V případě potřeby urgentního projednání naléhavé věci může ŘV MAP v Praze 3 


přistoupit ke způsobu hlasování per rollam. Průběh takového zasedání je plně 


v kompetenci předsedy výboru. Výhradní formou tohoto hlasování je elektronická 


komunikace prostřednictvím e-mailu. Zprávy použité pro potřeby tohoto hlasování 


musí být vždy označeny názvem projektu a orgánu, kterého se týkají (ŘV MAP 


v Praze 3). Dále na těchto zprávách musí být uvedeno, že slouží pro potřeby 


hlasování v režimu per rollam. Na tento režim hlasování se uplatní procesní 


postupy v souladu s tímto Jednacím řádem.  


 ČL.6  ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ  


a) Z každého jednání výboru pořizuje určený zapisovatel z řad členů výboru nebo 


Realizačního týmu MAP v Praze 3. Zápis z jednání je schvalován předsedou výboru 


a je součástí projektu MAP v Praze 3.  


b) Každý člen nebo náhradník obdrží e-mailem zápis z jednání výboru do deseti 


kalendářních dnů od ukončení jednání.  


c) Připomínky k zápisu z jednání výboru má člen nebo jeho náhradník právo předložit 


do pěti kalendářních dnů od doručení elektronické pošty tohoto zápisu.  


 ČL. 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  


a) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení členy ŘV MAP v Praze 3.  


b) Každé jednání výboru je neveřejné, pokud předseda výboru neurčí jinak.  







  


  


   


  V Praze dne: 7. 9. 2017 


  


 Předseda ŘV MAP v Praze 3    Ing.  Milan Hausner 


               Expert strategického plánování MAP v Praze 3  


  


  


 Realizátor projektu MAP v Praze 3  Mgr. Jaroslava Suková  


Radní pro oblast školství a volný čas dětí a mládeže 


MČ Praha 3  
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Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3  


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794  


Závěrečná evaluační zpráva  


Příloha č. 1 – Složení řídícího výboru   


Aktualizace členů k 24. 9. 2018   


   


Zástupci realizátora projektu   


   


Mgr. JAROSLAVA SUKOVÁ, radní MČ Praha 3 pro školství a volný čas dětí  a 
mládeže (do 12. 6. 2018), člen výboru pro výchovu a vzdělávání  


Absolvovala Filozofickou fakultu UK v oboru pedagogika – péče o nemocné. Má 
zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, dlouhodobě pracovala  
v pedagogicko-psychologickém poradenství. Podporuje modernizaci a rekonstrukce 
školních budov, rozšiřování výuky technické polytechnické, stala se iniciátorkou 
podpory čtenářské gramotnosti ve školách, a to již vydanými pracovními listy pro 2. – 
5. třídy základních škol, připravovanými pracovními listy pro žáky 2. stupně ZŠ  
a vyhlášením celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov. Aktivně navštěvuje akce 
různého charakteru, pravidelně se setkává s řediteli škol. Respektuje jejich podněty  
a návrhy, které vedou ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu v Praze 3.    


Mgr. JANA VARGOVÁ, vedoucí odboru školství MČ Praha 3   


Vystudovala Pedagogikou fakultu UK, obor národní škola se specializací TV, 
absolvovala funkční studium pro ředitele škol. Má dlouholetou praxi ve školství   
a v oblasti public relations. Pracovala jako učitelka na základní škole, 18 let jako 
ředitelka DDM, několik let na severu Čech, 11 let v Praze. Zdejší DDM pod jejím 
vedením jako první a zatím jediný v ČR získal certifikát ISO 9001:2001 v oblasti 
poskytování zájmového vzdělávání pro systém managementu jakosti. V NIDM 
(Národním institutu dětí a mládeže) spolupracovala v projektu Klíče pro život v oblasti 
standardizace a stala se spoluautorkou Implementační příručky pro řízení kvality  
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V public relations získala zkušenosti 
jako tisková mluvčí ministerstva financí a později v soukromém i státním sektoru. 
Získané poznatky uplatňujte v oblasti školství.     


Ing. MILAN HAUSNER, expert strategického plánování MAP na Praze 3   


Vystudoval VŠ zemědělskou, pedagogiku a školský management. Po téměř celou 
profesní kariéru působil jako ředitel ZŠ Lupáčova, expert pro využívání digitálních 
technologií ve školách včetně preventivních programů proti zneužívání online 
prostředí. Byl opakovaně vedoucím pracovníkem ministerstva školství pro strategii 
digitálního vzdělávání, podílí se na jejím rozvoji a vývoji od roku 2004. Byl členem 
autorského týmu, který připravoval stávající koncept hodnocení škol ČŠI Kvalitní 
škola. Je duchovním otcem národní soutěže DOMINO ČR, která letos slavila již  
7. ročník (2018). Působí i jako lektor dalšího vzdělávání. Byl také expertem evropské 
školské organizace SchoolNet. Podílel se na celé řadě projektů v oblasti polytechnické 
výuky a ERASMUS+. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení školství MČ Praha 
3.   







  


      


RADMILA JANEČKOVÁ, odbor technické správy majetku a investic MČ Praha 3 (do 
června 2018) 


Absolventka střední průmyslové školy, od roku 2004 je zaměstnancem odboru 
technické správy majetku a investic městské časti Praha 3. Je odborníkem v oblasti 
týkající se stavebních úprav ve školách a školských zařízeních. V projektu MAP  


v Praze 3 zastává pozici koordinátora pracovní skupiny pro investice, jejímž úkolem 
bude posuzování investičních záměrů po stránce potřeb a  účelnosti s důrazem na 
proveditelnost a strategické záměry MČ Praha 3.   


PhDr. LÝDIA ŘÍHOVÁ, Ph.D.,  místostarostka MČ Praha 3 od 12. 6. 2018 


Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity P. J. Šafárika a doktorandské studium 
absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu své praxe učila na 
školách všech typů – od základní až po vysokou. Působila také jako expertka v 
organizaci zabývající se školskými stavbami na mezinárodní úrovni, vedoucí knihovny 
výzkumného ústavu, učitelka, tlumočnice, překladatelka a ministerská úřednice. 
Během desetiletého působení na MŠMT měla na starosti především jazykovou výuku 
a bilingvní gymnázia. V roce 2014 byla manažerkou vzdělávacího projektu OPPA. Od 
tohoto roku je rovněž členkou Zastupitelstva MČ Praha 3, kde působí ve Výboru pro 
výchovu a vzdělávání.   


  


 


Zástupce hlavního města Prahy   


Mgr. RADEK HLAVÁČEK, asistent radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny 
Ropkové pro oblast školství a evropských fondů   


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 působí v oblasti 
školství na Magistrátu hlavního města Prahy. Dříve pracoval v Evropském parlamentu, 
v advokacii a věnoval se rovněž oblasti evropských fondů a sociální politice v hlavním 
městě Praze.   


   
Zástupce magistrátu hlavního města Prahy,  Krajský akční plán   


 Mgr. Bc. FILIP KUCHAŘ, vedoucí oddělení koncepce a projektů, odbor školství  a 
mládeže MHMP   


Absolvoval studium politologie na Vysoké škole politických a společenských věd  
v Kolíně a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a následně     
studium v oboru školský management na Pedagogické fakultě UK. Po osmi letech 
činnosti ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu v soukromém sektoru od roku 
2006 působil ve funkci vedoucího školského odboru na Úřadu městské části Praha 7. 
Zde se v roli zřizovatele snažil aktivně podporovat školy na jejich cestě za kvalitou   
a vzájemnou spoluprací. Realizoval zde několik projektů, např. Vzdělávání na dálku, 
Digitalizace škol, Venkovní třída pro základní školy, Obědové konto, Slowfoods – 
kvalitnější stravování, T-ball do škol aj. Od loňského roku na odboru školství   
a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy vede nové oddělení koncepce a projektů. Je členem 
jak realizačního týmu, tak pracovní skupiny KAP, a také pověřeným zástupcem KAP 
pro všechny MAP na území hl. m. Prahy. Zároveň zastupuje MHMP jako člen  
v Plánovací komisi OP PPR a Schvalovací komisi Erasmus.   


    







  


      


Zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení   


Mgr. NADĚŽDA HREBÍKOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic    


Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, léta působila jako učitelka matematiky, 
fyziky a informatiky nejen na základní škole, ale i gymnáziu. Také absolvovala na 
Pedagogické fakultě studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2005 je 
metodičkou Informační a komunikační technologie (ICT), pracovala i jako řešitelka na 
projektu Státní informační politiky ve vzdělávání – Interaktivní výuka matematiky   
a fyziky na 2. stupni základní školy.    


Mgr. KATEŘINA JAROŠOVÁ, ředitelka DDM Praha 3 – Ulita    


Již více než 18 let pracuje v DDM Praha 3 – Ulita, zprvu jako  externí lektorka a nyní 
na pozici ředitele. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, zkušenosti  
má i jako učitelka  na základní škole a lektorka kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Ve své práci si cení  především  velké míry seberealizace, 
úžasného a současně  prospěšného  poslání a skvělých a  zapálených kolegů - 
pedagogů.    


JAROSLAVA KOZOHORSKÁ, ředitelka MŠ Na Balkáně   


Celý profesní život pracuje v předškolních zařízeních, má dlouholetou pedagogickou 
zkušenost nejen v práci s dětmi předškolního věku, ale i s vedením školy. Zajímá se  
o nové poznatky v oblasti vzdělávání, podílí se na dobrém jménu školy a její prezentaci 
na veřejnosti. V roce 2017-2018 se MŠ zapojí do projektu OPVV tzv. Šablon do škol. 
Aktivně spolupracuje s ostatními kolegy ze ZŠ a MŠ, s odborem školství a významně 
tak přispívá k rozvoji školství na obvodě Praha 3.   


LADISLAVA LÉBROVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 4,6   


Ve školství pracuje od roku 1979 a po celou dobu v Praze 3. Nastoupila jako učitelka 
do MŠ Prokopovo náměstí. Po 13 letech se MŠ stěhovala do nových prostor  
v Jeseniově ulici a tady pracuje doposud, po celou dobu ve funkci ředitelky. Práci  
s dětmi se věnovala i mimopracovně, 30 let jezdila na letní tábory jako oddílová 
vedoucí a hospodářka. Zároveň se od dětství až do současnosti věnuje sborovému 
zpěvu.    


Mgr. MARTIN MAUR, pedagog v ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic   


Již čtvrtým rokem je členem pedagogickému sboru prvního stupně ZŠ a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic, kde se převážně věnuje žákům první a druhé třídy. Výuku zpestřuje 
zkušenostmi získanými ve Velké Británii (Plymouth University, Hyde Park Junior 
School), která pro něj byla zdrojem netradičních přístupů ve vyučování. Původním 
zaměřením studia byla výpočetní technika, kterou perfektně ovládá, a může tak být 
prospěšný nad rámec pedagogických povinností. Vynikající organizační schopnosti 
prokazuje při pořádání akcí typu Olympijský park Rio Lipno nebo RunCzech běžecká 
liga, či jiných aktivit podobného zaměření. Má tedy široké znalosti, které se dají velmi 
efektivně využívat každý den.   


Ing. IRENA MEISNEROVÁ, ředitelka ZŠ Cimburkova   


Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a následně si doplnila 
pedagogické vzdělání na ČVUT a PedF UK. Přes 20 let se zabývá výchovou   
a vzděláváním romských dětí. Je spoluautorkou učebních osnov Modifikace 
vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí. Také působí jako 
lektorka a odborný poradce v různých vzdělávacích institucích zabývajících se dalším 
vzděláváním a asistentů pedagoga.   


   







  


      


PhDr. PAVEL OSTAP, ředitel ZŠ a MŠ Chelčického   


Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii a na Pedagogické fakultě manažerské 
studium pro ředitele škol a školských zařízení. Několik let působil jako učitel dějepisu 
a společensko-vědních předmětů na 2. stupni ZŠ a také jako koordinátor ŠVP. Podílel 
se na spolupráci při tvorbě dějepisných učebnic a dějepisných olympiád, přispíval do 
odborného časopisu Historický obzor.   


Mgr. IVA SOVOVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 98   


Po studiu gymnázia a střední pedagogické školy se zaměřila na oblast předškolního 
vzdělávání. Působila jako učitelka a v současné době dvanáctým rokem pracuje jako 
ředitelka mateřské školy. Absolvovala obor Management vzdělávání na Pedagogické 
fakultě UK. Stále se vzdělává v oboru, sleduje aktuální trendy a širší souvislosti 
vzdělávání.   


Mgr. JANA TROJÁNKOVÁ, speciální pedagog Integračního centra Zahrada  Přes 20 
let se zabývá vzděláváním a výchovou dětí a mladých lidí s poruchami chování, resp. 
těžkým kombinovaným postižením. Působila a působí v Základní škole Zahrádka  
i Integračním centru Zahrada na různých pozicích. Předtím pracovala v Centru pro 
dítě a rodinu v Dolních Počernicích. Má zkušenosti z komunitního plánování sociálních 
služeb, s vedením diskusních skupin, s týmovou prací, s terapeutickou prací. Žije  
a pracuje v Praze 3, zajímá se o dění v oblasti vzdělávání v této městské části.   


 Mgr. JANA VANÍČKOVÁ, ředitelka MŠ Na Vrcholu   


Absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika, 
logopedie a školský management. Celý život pracuje v mateřské škole jako učitelka   
a následně i jako ředitelka. Od roku 1996 je členkou českého výboru Světové 
organizace pro předškolní vzdělávání.    


akad. mal. VLADIMÍR VOŠAHLÍK, ředitel Základní umělecké školy, Praha 3  
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba   
u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje 
figurální kresbu a malbu, vede přípravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem 
výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých 
škol.   


 


Odborná a rodičovská veřejnost   


JAN BÉM, odborná a rodičovská veřejnost   


Pracuje jako regionální obchodní manažer u zahraniční společnosti. Od roku 2010 je 
předsedou Unie rodičů při ZŠ Lupáčova. V roce 2011 byl zvolen předsedou školské 
rady v téže škole a obě činnosti vykonává doposud. Aktivně přistupuje k připomínkám 
rodičů žáků a působí jako prostředník mezi rodiči, pedagogy a vedením školy.  Dále 
se věnuje práci s mládeží ve skautské organizaci jako dobrovolník. Zajímá se  
o volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 3 a zapojuje se do projektu STOP 
drogám a využití volného času mládeže na Praze 3. Je absolventem psychologického 
kurzu pro práci s mládeží. Zajímá se o veřejné a společenské dění na Praze 3.  Dcera 
navštěvuje ZŠ v Praze 3.   


PETRA DUBOVÁ, odborná a rodičovská veřejnost   


Od roku 2009 pracuje v ZŠ a MŠ Chelčického, nejdříve jako pedagožka v mateřské 
škole, později jako pedagožka v přípravné třídě. Svou praxi začala v Opavě v Ústavu 
sociální péče a dále pokračovala jako asistentka na zvláštní škole, později již v Praze 
jako pedagožka ve speciální mateřské škole,  asistentka v MŠ Milíčův dům a pedagog 







  


      


volného času v DDM Praha 3 - Ulita. Po celou dobu své praxe se věnuje organizování 
sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Je podporovatelkou myšlenek  podporujících 
dimenzi neformálního vzdělávání v kontextu s přirozenou inkluzí. Matka dvou synů, 
kteří navštěvují školu na území městské části Praha 3.     


MARTINA JÁNSKÁ, odborná a rodičovská veřejnost    


Přes 20 let se věnuje sociální práci, ať již jako vychovatelka v diagnostickém ústavu, 
ergoterapeutka v chráněné keramické dílně či jako vychovatelka u dětí   
s kombinovaným postižením ve speciální třídě. Zároveň se již přes 10 let pohybuje  na 
poli neformálního vzdělávání, kde konzultuje, vyhodnocuje a monitoruje  projekty 
předkládané českými organizacemi v rámci evropského programu neformálního 
vzdělávání Mládež, později Mládež v akci a nyní Erasmus+.  Je matkou 3 dětí.   


Bc. JOSEF CHMEL, odborná veřejnost   


Uplynulých třicet let soustavně pracuje s dětmi v oblasti volného času a zájmového 
vzdělávání v různých pozicích, mj. dlouhá léta jako ředitel DDM Praha 3 – Ulita. Mimo 
to má šestiletou praxi učitele na základní škole, ale také bohatou zkušenost 
ekonomickou. Mezi jeho další odbornosti patří výpočetní technika.    


Mgr. JIŘÍ MATUŠEK, odborná veřejnost   


Je absolventem Pedagogické fakulty UK, obor matematika – základy techniky. Celou 
svou profesní kariéru, od roku 1986, se pohybuje v oblasti vzdělávání jak dětí   
a mládeže, tak vzdělávání dospělých. V průběhu let zastával řadu funkcí na různých 
úrovních státní správy i samosprávy. Šest let rovněž působil v komunální politice jako 
zástupce starosty zejména pro oblast školství, volného času dětí a mládeže   
a neziskového sektoru. V současnosti působí na České zemědělské univerzitě v Praze 
a rovněž jako akreditovaný lektor.     


Doc. RNDr. JOSEF POSPÍŠIL, CSc., odborná veřejnost   


V r. 1967 absolvoval Matematicko - fyzikální fakultu UK, kde také později habilitoval. 
Působil na katedře polymerů MFF UK a Ústavu fyziky na Strojní fakultě ČVUT. Od 
roku 2003 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako referent odboru 
vysokých škol, od 1. září 2015 do 31.8 2016 ve státní službě jako ministerský rada  v 
odboru výzkumu a vývoje v oddělení pro výzkumné infrastruktury. V tomto volebním 
období je členem Výboru pro výchovu a vzděláváni MČ Praha 3 a členem Školní 
komise ZŠ Lobkovicovo náměstí.   


Ing. BOHUSLAV NIGRIN, odborná veřejnost       


Vystudoval ČVUT v Praze fakultu strojní a pracoval jako projektant strojírenských 
výrob. Působil jako vedoucí projektant v projektech povrchových úprav, zejména pro 
automobilový průmysl. V letech 2003-2006 byl zástupcem starosty pro oblasti školství 
a bytové politiky, v letech 2012-2014 byl zástupcem starostky pro investice. Od roku 
2014 je členem Výboru pro výchovu a vzdělávání při Zastupitelstvu Prahy 3. V projektu 
MAP v Praze 3 je členem pracovní skupiny pro investice.  


  


Zástupci organizací neformálního vzdělávání   


Mgr. MARTINA CHMELOVÁ, ředitelka Alfa Human Service   


Působí v neziskovém sektoru a na poli neformálního vzdělávání již více než 16 let. 
Pracuje jako lektorka, a terapeutka. Věnuje se cílové skupině dlouhodobě pečujících 
osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Podporuje je v oblasti 
psychické stability, výchovných přístupů, práce s informacemi. Od roku 2010 působí  
v oblasti předškolního vzdělávání jako certifikovaný kouč, supervizor a lektor. 







  


      


Primárně podporuje vedení mateřských škol v oblasti manažerských dovedností, 
vzdělávání členů týmů a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.   


Mgr. EDITA JANEČKOVÁ, ředitelka rodinného a kulturního centra Nová Trojka  
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a před svým působením v 
neziskovém sektoru pracovala v advokacii. V současné době je také členkou Komise 
pro sociálně právní ochranu dětí jako poradního orgánu Rady MČ Praha 3 a členkou 
Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Praze 3.   


Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR, ředitel spolku Beztíže   


Pracuje v Beztíži s ohroženou mládeží od roku 2008. Vede sociální služby Klub 
Beztíže  a Streetwork Beztíže, které kromě Prahy 3 působí také v Praze 2 a Praze 10. 
Dále se věnuje preventivním výjezdovým akcím, programům primární prevence ve 
školách, podílí se na realizaci inkluzivních vzdělávacích aktivit, zejména se 
zaměřením na zapojení dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Rád hledá 
nové způsoby řešení a inspiruje se dobrou praxí svých kolegů v Čechách i zahraničí. 
Absolvoval například tříměsíční stáž v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia.    


Bc. JANA LIŠKOVÁ, ředitelka Rodinného a komunitního centra Paleček   


Vystudovala bakalářské studium školského managementu na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. V roce 2012 založila soukromou mateřskou školu Paleček a od 
ledna 2016 provozuje na Praze 3 dvě dětské skupiny. Je spoluzakladatelkou  


Montessori škol Andílek a mezinárodního vzdělávacího centra Montessori 
pedagogiky.   
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Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3   


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794   


Příloha č. 2 – závěrečné evaluační zprávy   


Členové realizačního týmu v průběhu projektu   


Jméno a příjmení   Pozice v projektu   Doba působení v projektu   


Anděl Petr   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Fučikovská Klára   finanční manažerka - účetní   22. 01. 2018 – 31. 10. 2018  


Gotmanovová Alena   administrativní tým – publicita   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Hausner Milan   


manažer projektu   09. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


expert strategického plánování 


MAP   


01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Miháliková Karolína   finanční manažerka   22. 01. 2018 – 11. 06. 2018  


Poláková Marcela   administrativní tým   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Satrapová Iva   


odborný tým (PS pro ZŠ)   14. 11. 2016 – 31. 03. 2017  


manažerka projektu   01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Strosserová Alena   finanční manažerka – účetní   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


Šimánková Jana   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


Vavříková Dulčinea   finanční manažerka   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


Činnost pro projekt vykonávali také odborní pracovníci, lektoři, analytici, koordinátoři a 


členové pracovních skupin. Svou činnost vykonávali na základě dohod o provedení 


práce. Přehled jmen všech pracovníků je uveden v tabulce realizační tým, která se 


dokládala v rámci ŽoP v každém sledovaném období.   





hausner.milan
Přiložený soubor
Složení ŘV - 7 stran



43 

6. Závěr

Jak už bylo konstatováno v manažerském souhrnu (str. 6 a str. 7) projekt Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 přinesl celou řadu 
pozitivních příkladů. Průběh celého projektu je podrobně popsán v závěrečné 
evaluační zprávě (odsouhlasena všemi aktéry) včetně nesplněných dílčích úkolů, 
které přestupují v rámci udržitelnosti do následujícího období. 
Následující (již uvedený přehled) shrnuje klady a minusy realizovaného projektu. 

Finální dokument MAP má 43 stran základního průvodního dokumentu a 838 stran 
v 28 přiložených dokumentech, které jsou nedílnou součástí finálního dokumentu. 

Zpracoval:  Milan Hausner   
Spolupracovali: Iva Satrapová, Petr Anděl 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3      


Závěrečná sebehodnotící zpráva příjemců MAP    


       


Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3    


(zkrácený název projektu MAP)    


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794   


    


Doba trvání projektu: 24 měsíců    


Závěrečná sebehodnotící zpráva k projektu MAP je předkládána za období od 1. 11. 2016 


do 31. 10. 2018. Jedná se o hodnocení průběhu realizace projektu dle Metodiky MŠMT pro 


vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV, verze 2.0. Cílem této zprávy je celkové zhodnocení 


realizace projektu po stránce procesní i věcné. Konkrétně bude zhodnoceno řízení 


projektu, dosažení stanovených cílů a návrhy opatření ke zlepšení.    


    


Autoři: Ing. Milan Hausner,  Bc. Iva Satrapová, Mgr. Petr Anděl, Ph.D, s přispěním dalších 


členů Realizačního týmu a členů pracovních skupin   


    


    


Ing. Milan Hausner     


Předseda Řídicího výboru MAP Praha 3    


    


VZNIK PROJEKTU A JEHO VÝVOJ     


Co bylo hlavním impulsem k našemu zapojení do projektu MAP?    


Hlavním impulsem městské části Praha 3, která je nositelem projektu, pro zapojení území 


do MAP bylo zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách vzhledem  


k propojení škol na území Prahy 3, podpora jejich spolupráce s jinými subjekty   


a organizacemi na území zabývající se vzděláváním dětí do 15 let. Významným faktorem 


bylo také zpracování Strategického rámce, který slouží jako podklad pro čerpání finančních 


prostředků pro stanovené priority. Zapojení do MAP bylo také doporučeno pro zachování 


možnosti čerpání dotačních prostředků v různých výzvách OP PPR. V zájmu nositele 


projektu bylo také důležité nastavení partnerství a zajištění dalšího profesního rozvoje pro 


pedagogické pracovníky, vedoucí pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky  


a ostatní zájemce o potřebné vzdělávací akce, které vedou ke zvýšení kvality vzdělávání.  


Neméně podstatným důvodem byl rozvoj soft skills u vedoucích leaderů škol a také zvýšení 


možnosti sdílení příkladů dobré praxe v ORP včetně strategických přístupů k řešení 


některých okruhů problémů.   
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Jaká byla naše původní představa o budování partnerství a jak se vyvinula v průběhu 


realizace?    


 


Realizační tým byl složen ze zkušených pracovníků s dlouholetou pedagogickou i řídící 


praxí. Odbor školství tradičně úzce spolupracuje také s NNO, protože jeho oddělení dotací 


je přímým spojovacím článkem s těmito organizacemi. Budování  partnerství bylo proto, na 


základě zkušenosti odboru školství se spoluprací různých subjektů, již od počátku 


nastaveno a vnímáno s velkým optimismem.    


Za projekt MAP se postavilo vedení městské části Praha 3 pod vedením radní pro školství. 


Do projektu se díky tomu zapojily všechny školy (ZŠ 10  a MŠ 13) a připojily se také 


neziskové organizace a další subjekty. Podmínku zapojení min. 70 % škol z ORP se 


podařilo naplnit stoprocentně. Jako hlavní platforma a nástroj komunikace byly ustanoveny 


pracovní skupiny, do kterých se zapojili zástupci odborné veřejnosti ze škol  a neziskových 


organizací, které se chtěly aktivně podílet na formování místního akčního plánu.  


Z organizačních důvodů byla zvolena formální struktura pracovních skupin.    


Nejdůležitější vzniklou platformou je Řídicí výbor (dále také i ŘV), jehož členové po celou 


dobu projektu aktivně dohlíželi na plnění a řízení projektu. Seznam členů ŘV a členů za 


jednotlivé pracovní skupiny je zveřejněn na webových stránkách projektu1. Ostatní aktéři, 


kteří nebyli přímo součástí organizační struktury MAP na Praze 3, se mohli podílet na 


projektu účastí na vzdělávacích akcích pořádaných Realizačním týmem či kdykoli formou 


osobních setkání.    


Pro posílení odborné činnosti byly pracovní skupiny postupně krátkodobě doplňovány  


o další členy – experty, kteří se podíleli na plnění dílčích úkolů a tvořili základní dokumenty, 


teze a strategie pro činnost pracovních skupin. Tímto způsobem mohli zapojení předávat 


své zkušenosti, myšlenky a dovednosti dál. Velmi důležité bylo zejména osobní setkávání 


a navazování profesně-partnerských vztahů. Významným prvkem sdílení příkladů dobré 


praxe a budování znalostní databáze se staly webové nástroje -  www.skolypraha3.cz   


a  volnycas.praha3.cz. Tyto nástroje se ukázaly jako velmi účinné, včetně profilu projektu 


na sociálních sítích.   


V průběhu projektu se ukázaly některé výhody a některé slabiny zvoleného řešení, ke 


kterým se vrátíme v další části této evaluační zprávy.    


     


USPOŘÁDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V PROJEKTU, JEHO VEDENÍ A KLÍČOVÍ AKTÉŘI     


Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP?    


    


Nejvyšším orgánem projektu MAP v ORP Praha 3 je Řídící výbor MAP v čele s předsedou. 


Hlavními kritérii pro výběr účastníků projektu byla jejich kvalifikovanost, motivovanost  


a ochota zapojit se do projektu a posunout tak kvalitu vzdělávání na Praze 3. Výběr 


spolupracujících aktérů ve vzdělávání se osvědčil a partnerství za dvouleté působení 


projektu nijak neztratilo na efektivní spolupráci. Při zapojování partnerů byl vždy zachován 


                                            
1 http://www.praha3.cz/samosprava/map-na-praze-3/ridici-vybor   



http://www.praha3.cz/samosprava/map-na-praze-3/ridici-vybor

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/
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princip nediskriminace. Průběžně byli vyzýváni k zapojení do pracovních skupin další noví 


členové, pracovní skupiny byly rozšiřovány zejména s ohledem na expertní posouzení 


různorodých otázek. V souvislosti s odchodem Mgr. Jany Šimánkové došlo od 1. 7. 2017 


ke změnám ve složení Řídícího výboru. Na základě tohoto kroku došlo k následným 


změnám i v Realizačním týmu.     


      


Kritéria pro výběr členů ŘV byla striktně stanovena pravidly projektu, nositel projektu 


dodržel reprezentativnost složení členů ŘV a Realizační tým po celou dobu projektu 


neshledal nedostatek ve výběru zapojených osob. ŘV byl vždy usnášeníschopný. Toto 


uspořádání se ukázalo být plně funkční.   


Výběr ostatních osob v rámci pracovních skupin či odborného týmu byl z hlediska 


profesního a lidského přístupu také velmi kvalitní. Realizační tým využívá osobní setkání  


s jednotlivými aktéry, vzhledem k velikosti řešeného území jsou však nejefektivnější 


individuální setkávání s členy pracovních skupin a experty.    


Vzhledem k menšímu teritoriálnímu charakteru MČ nebyl problém přenést základní vize 


projektu k jednotlivým subjektům, podepsat Smlouvu o partnerství a spolupráci a zahájit 


činnosti související s odbornou stránkou projektu. Řídící výbor byl ustaven na svém prvním 


jednání dne 14. 12. 2016. Prvotní oslovení všech zájmových skupin proběhlo během 


přípravného období od října 2016. Na základě nominací jednotlivých organizací  a dalších 


partnerů byl ustanoven Řídící výbor a na jeho jednání dne  14. 12. 2016 byly schváleny 


základní dokumenty – Jednací řád a Statut.   


    


Složení Řídicího výboru MAP    


Přehled členů Řídícího výboru je uveden v příloze č. 1 této evaluační zprávy   


   


     


Organizační strukturu partnerství projektu dále tvoří Realizační tým projektu, který by 


rozdělen na administrativní a odborný. Administrativní tým byl tvořen hlavní manažerkou 


projektu a dále finanční a personální podporou, odborný tým projektu byl zastoupen 


odbornými garanty, experty projektu, externími poradci, lektory a pracovními skupinami. 


Poslední nedílnou součástí organizační struktury je partnerství těch, kteří nejsou 


zastoupeni v již zmíněných platformách (tzn. rodičů, dětí a žáků, ostatní veřejnosti).  


Administrativní tým se scházel pravidelně i podle potřeby a řešil  operativní úkoly, a to 


zejména formální náležitosti projektu a z toho odvozené problémy spojené s výkaznictvím. 


Na jednání administrativního týmu byli zváni dle zaměření jednání a dle potřebnosti také 


členové odborného týmu. Setkání byla účelná, ale mnohdy komplikovaná, protože některé 


požadavky na výkaznictví se měnily v průběhu projektu, byly komplikované či hůře 


srozumitelné  a nebylo vždy zcela zřejmé, jak některé okolnosti řešit. Proto jsme často 


kontaktovali a konzultovali ŘO, jehož pracovníkům, zejména paní Janě Vognerové, 


děkujeme za vstřícnost a trpělivost.   


Změn v organizační struktuře bylo po dobu realizace projektu pět, a to ve čtyřech 


termínech. Odborní pracovníci vykonávali svou činnost na základě dohod o provedení 


práce.    


   


Složení Realizačního týmu MAP je uvedeno v příloze číslo 2 této evaluační zprávy  


Pracovní skupiny byly sestaveny na prvním jednání ŘV 14. 12. 2016. Pracovní skupiny 


MAP byly nastaveny podle profesního členění, což přineslo své klady a zápory. Pracovní 
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skupiny fungovaly po celou dobu projektu. Konkrétně se jednalo o čtyři pracovní skupiny 


(dále také i PS):    


• Pracovní skupina pro základní školy měla za úkol zajistit priority pro kvalitní 


vzdělávání v základních školách a také spolupráci s pracovní skupinou pro 


investice   


    


• Pracovní skupina pro mateřské školy zodpovídala za plnění priorit  


v mateřských školách   


• Pracovní skupina pro neformální vzdělávání a další vzdělávací organizace 


se zaměřila na vznik partnerství této skupiny vzdělávání v návaznosti na MŠ a 


ZŠ    


• Pracovní skupina pro investice navazovala na spolupráci v rámci svých 


specializovaných pozic a podílela se především na přípravě strategického rámce 


a koncepčně připravovala návrhy investičních akcí včetně jejich prováděcích 


návrhů    


    


Pracovní skupiny se aktivně podílely na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářely 


prostor pro spolupráci a partnerství v jednotlivých oblastech své působnosti. Členové 


pracovních skupin byli aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu. Každá 


pracovní skupina měla své zástupce v Řídícím výboru MAP. Úkolem pracovních skupin 


byla tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický 


rámec MAP a spolupráce s Realizačním týmem, realizace těchto priorit a jejich 


vyhodnocení. Výstupem veškerých aktivit je obsáhlý Roční akční plán s přesahem do 


následujícího období, kde jsou všechny aktivity, indikátory a další parametry nastaveny pro 


podrobnější analýzu.    


Při stanovení SWOT-3 analýz a návrhů priorit a cílů a projednání spolupráce se pracovní 


skupiny scházely podle cílových skupin, protože takto vytvořené pracovní skupiny byly 


vhodné pro sběr komplexních informací a pro vybudování spolupráce napříč různými 


organizacemi. Pro tyto účely bylo vhodné mít pracovní skupiny členěné v této struktuře.   


V otázkách partnerství a rozvoje spolupráce škol a neformálního sektoru se zcela 


nenaplnila očekávání o spolupráci těchto partnerů v projektu.  Zde by bývalo lepší, kdyby 


pracovní skupiny byly členěny podle priorit, nikoli jako profesní seskupení. Na několika 


konferencích se ukázalo, že tato spolupráce možná je, ale pro její smysluplný rozvoj je 


nutno tvořit takovou míru spolupráce dlouhodobě. Právě zde zůstává otevřená oblast pro 


rozvoj projektu v dalším období, pokud bude projekt v rámci ORP Praha 3 pokračovat.  


Vzhledem k tomu, že do činnosti pracovních skupin vstupovali další členové – experti, 


zpracovatelé dalších dílčích úkolů, jsou výstupy všech pracovních skupin v oblasti 


strategických priorit a jejich naplňování je dobrým vodítkem pro zpracování strategických  


dokumentů.    


Výstupem činností pracovních skupin je také celá řada analytických materiálů celoplošné 


povahy (Akční plán rizik, bezbariérovost, E-safety Label, Erasmus+ apod., demografická 


studie).    


Činnost pracovních skupin hodnotíme jako velmi efektivní s výhradou k hledání nových 


forem rozvoje  v oblasti partnerství různých subjektů jiných profesních skupin.   
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Zapojení ostatních článků odborného týmu bylo průběžné na základě potřeb Realizačního 


týmu a v přímé návaznosti na stanovené priority a Roční akční plán. Rozhodující slovo zde 


měli dva experti projektu – první pro oblast priorit a jejich realizaci přímo v terénu škol  


a druhý více zaměřený na teoretické otázky spojené s realizací vzdělávací politiky jako 


celku. Experti projektu se aktivně účastnili na realizaci projektu ve všech jeho fázích, 


formou odborných konzultací spolupracovali s ostatními členy Realizačního týmu, podíleli 


se na realizaci workshopů, kulatých stolů a seminářů, pomáhali připravovat podkladové 


materiály, seznamovali cílové skupiny s problematikou  školství a oblastí vzdělávací 


politiky, zajišťovali informace v dané oblasti, spolupracovali na tvorbě výsledků a výstupů 


projektu a v neposlední řadě oponovali strategii z odborné stránky.    


    


Dále dohlíželi na odborný obsah a přípravu MAP, zapojovali dotčenou veřejnost, dohlíželi 


na vznik partnerství, zodpovídali za vznik partnerství, zodpovídali za naplňování všech 


povinných, doporučených a volitelných opatření.    


Ostatní odborníci (lektoři, externí poradce) byli zapojeni v průběhu projektu dle aktuálních 


potřeb Realizačního týmu, ať už se jednalo o aktivitu budování znalostních kapacit (lektoři) 


či metodickou pomoc při zpracování strategických dokumentů (externí poradce).     


    


Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální? Jaké 


bylo odborné zajištění diskuzních platforem a jak byli vybráni odborníci?   


    


Nastavení Realizačního týmu z hlediska kompetencí a odpovědnosti bylo v zásadě 


optimální. Tým zahrnoval členy se zkušenostmi v oblasti školství, řízení projektu  


a plánování. Realizační tým byl kompetentní k realizaci projektu MAP. Realizační tým byl 


složen z odborné a administrativní sekce. V rámci odborné části týmu projektu se scházely 


4 pracovní skupiny (PS pro základní vzdělávání, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro 


neformální vzdělávání a PS pro investice. Dohled nad fungováním měla manažerka 


projektu. Za řádný průběh ŘV zodpovídal předseda Řídícího výboru, odpovědnost za 


podklady pro jednání a zpracování výstupů měla manažerka projektu. Kompetence 


jednotlivých aktérů bylo zřejmé, dostatečně komunikované a jednotliví členové rozuměli 


svým kompetencím. Celý Realizační tým úzce spolupracoval, společně připravoval 


podklady, které byly předkládány k projednání. Harmonogram projektu byl v kompetenci 


hlavní manažerky a dodržování bylo projednáváno při setkání RT.     


Diskuzní platformy byly vedeny především členy Realizačního týmu na základě jejich 


zkušeností. Toto uspořádání bylo vyhovující a logické. Na setkání ŘV byly diskuze dále 


řízeny dle odbornosti za pomoci Experta MAP, který byl zároveň i předsedou Řídícího 


výboru. Jednání pracovních skupin řídili vedoucí pracovních skupin.    


Jaké byly rezervy v oblasti personálních kapacit projektu (zlepšení, opatření)?    


    


Realizační tým po dobu realizace projektu spatřoval problémy v oblasti transferu 


zkušeností mezi neformálním a formálním vzděláváním. Jednotlivé konference zaměřené 


na prolínání těchto aktivit  spolupráce sice splnily očekávaný účel, ale pro dlouhodobější 


přesah a nová stálá partnerství by bývalo vhodnější postavit pracovní skupiny podle priorit, 
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nikoli profesně. Z tohoto hlediska vidíme pro MAP II velkou perspektivu posílení právě 


těchto vazeb.    


V oblasti naplňování ostatních priorit a úkolů jsme díky erudici všech zúčastněných žádný 


další problém nespatřovali. Vzhledem k tomu, že vedení diskuzních platforem bylo 


zajištěno členy RT, nevyskytly se problémy se zajištěním odborníků, které by musel 


projektový tým řešit.    


      
   
Aktivity projektu     


Jakým způsobem probíhalo setkávání „členů“ MAP?    


    


Řídící výbor MAP se poprvé sešel na svém ustavujícím jednání dne 14.12 2016. Dále se 


scházel dle Jednacího řádu minimálně dvakrát ročně. Všichni členové ŘV obdrželi 


emailovou pozvánku s dostatečným předstihem, informace o setkání bylo zveřejněno také 


na webových stránkách projektu. Členové ŘV obdrželi také před jednáním program 


zasedání včetně pracovních materiálů, případně byly materiály zveřejněny a bylo zahájeno 


připomínkové řízení. Podklady byly většinou v elektronické podobě předány předem, na 


vyžádání pak také tištěné. Součástí jednání v roce 2018 bylo poučení  o GDPR, právech  


a povinnostech podpořených osob. Program probíhal podle pozvánky, jeho průběh je 


dokladován jednak na webu www.praha3.cz, tak i na projektových webech projektu MAP. 


Závěrečná část jednání byla vždy otevřená k diskuzi.  O průběhu jednání jsou pořízeny 


zápisy.   


    


Projektový tým se zpravidla scházel nejméně jednou týdně. Rozšířený projektový tým  


s garantem projektu a experty se scházel zpravidla jednou za měsíc. Dále probíhala 


pracovní jednání nepravidelně dle potřeby i s ostatními partnery. Z jednání rozšířeného 


projektového týmu byly pořízeny zápisy z jednání, které měla v kompetenci manažerka 


projektu.     


    


Setkávání pracovních skupin probíhalo vzhledem ke dvouletému trvání projektu  


v takových časových intervalech dle harmonogramu projektu, aby se naplnily cíle  


a realizace projektu. Členové pracovních skupin včetně vedoucích pracovních skupin byli 


k dispozici Realizačnímu týmu kdykoli dle potřeby, ať už na individuálních schůzkách, 


telefonicky či formou elektronické komunikace. Činnost pracovních skupin je doložena 


webovou dokumentací. Zápisy ze setkání pracovních skupin jsou součástí zpráv  


o realizaci, proto je zde neuvádíme.    


   


Jako nejaktivnější se ukázala pracovní skupina pro neformální vzdělávání, pracovní 


skupina pro investice se scházela zejména v době tvorby projektové dokumentace  


a podávání projektů OP VVV.   


   


Na rozdíl od předpokladů se ukázalo, že více efektivní cestou než řízení celého procesu 


prostřednictvím koordinátorů pracovních skupin, bylo využití rozšířených pracovních 


skupin o další nestálé členy. Jejich aktivní přístup vedl k celé řadě unikátních výstupů, které 


mají strategický význam pro potřeby MČ Praha 3.   



http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/
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Budování znalostních kapacit   


   


a) Zásadním  nástrojem pro komunikaci všech složek se stal uzavřený online cloudový 


systém MS Office 365, který zásadním způsobem změnil systém řízení škol, protože 


dal školám účinný nástroj včetně marketingových PR nástrojů. Systém se dále rozvíjí.   


b) Součástí podpory projektu byl i systém podpory prostřednictvím dvou portálů – 


www.skolypraha3.cz a volnycas.praha3.cz jako nástrojů sdílení příkladů dobré praxe.    


   


K dnešnímu dni je na obou webových aplikacích kolem 1700 příspěvků většinou ze 


školské praxe. Expert strategického plánování M. Hausner zajišťoval i základní editaci 


webu. Do tohoto nástroje měli přístup všichni aktéři, a přinesl nejen zajímavý  


a podnětný obsah, ale především dal všem aktérům možnost rozvinout svou digitální 


gramotnost nejen v oblasti čistě počítačové, ale především digitální etiky.    


c) Ke všem prioritám (8) byly uspořádány workshopy a panelové diskuze, semináře  


a konference. Jejich přehled tvoří závěrečná prezentace – příloha č. 3.  


d) Byl sestaven Plán profesního vzdělávání s přesahem do roku 2019, který je pečlivě 


naplňován. Je součástí zprávy o realizaci.  


V rámci budování znalostních kapacit jsme dle našeho vnímání byli velmi úspěšní. Podařilo 


se nám také vytvořit následující dokumenty:   


e) Demografická studie vývoje populace dětí a žáků  


f) Analýza rizik při předcházení kriminalitě u základních i mateřských škol  


g) Popis školských objektů z hlediska přístupnosti handicapovaným občanům  


h) Benchlearning pro přírodovědné a matematické obory (TIMMS, ČŠI)  


i) Komplexní analýza e-Safety Label na základních školách  


j) Kompetenční model učitele na všech základních školách pro oblast digitální 


gramotnosti  


k) Opatření v oblasti začleňování žáků ze sociálně méně podnětného prostředí  


l) Komunikační strategie projektu a nástroje pro přenos informací  


m) Plán profesního vzdělávání vedoucích pracovníků škol  


n) V součinnosti s odborem sociálních věcí byla vytvořena mapa přístupnosti školských 


objektů  


o) Analýza nutných změn v práci pedagogicko-psychologické poradny  


V příloze číslo 3 je pak zachycen průběh celého projektu včetně počtu podpořených 


osob a počtu organizovaných akcí.   


Co se nám osvědčilo, co nefungovalo?   


Využití online prostředí pro všechny aktéry při dodržení zásad GDPR přispělo významně  


k rozšíření digitální gramotnosti a mediální přípravě všech aktérů (stejně tak různorodé 


formy školení, konference, panelové diskuze apod.). Vlastní činnost pracovních skupin v 


rámci jejich určení fungovala také v zásadě bez větších problémů.    


Pracovní skupiny naplňovaly svou činnost beze zbytku s cílem rozvoje příslušných priorit. 


Už méně se dařilo provázat činnost pracovních skupin mezi sebou navzájem, a to zejména 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/

http://volnycas.praha3.cz/
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se skupinou neformálního vzdělávání. Konference a setkání v omezeném časovém 


formátu nedávaly dostatek příležitostí pro vzájemné osobní seznámení, možnost širšího 


vhledu do problematiky partnera. Tento přesah do činnosti ostatních pracovních skupin se 


podařilo naplnit jen zčásti.       


Nejvíce přínosná byla osobní setkání, ať už v rámci setkání pracovních skupin, ŘV či při 


dalších společných akcích, dále pak výjezdní seminář pro školní leadery i důsledná diskuze 


nad problematikou GDPR. V případě přenosu informací pro všechny aktéry jsme efektivně 


využívali webové stránky projektu a dále cloudová úložiště. Jako velmi efektivní se ukázaly 


také formulářové online nástroje pro sběr různorodých dotazníků, anket a průzkumů. 


Součástí propagace byl i facebookový profil.      


Zásadním krokem z hlediska významu Strategického rámce byl přenos jeho obsahu 


do dotačních programů městské části pro neziskové organizace a posílení provázání 


obou forem vzdělávání v regionu.   


Dalším neopominutelným přínosem byl kulatý stůl k problematice sociálně 


znevýhodněných dětí, který nastínil závažnou problematiku začleňování žáků s tímto 


handicapem. Byla přijata celá řada opatření k zlepšení stávající situace.   


    


Celkově bylo podpořeno kolem 1000 osob, z nichž mnohé opakovaně pro více priorit..  


V přiloženém schématu jsou zachyceny podpořené osoby podle jednotlivých priorit. Žádná 


akce nebyla zrušena, všechny prošly dvojí evaluací, hodnocením účastníků a následnou 


evaluací po třech měsících projektu. Mnohé studie (bezbariérovost, demografická křivka, 


e-safety Label, testování, analýza rizik a analýza bezbariérovosti) mají přesah ke všem 


zaměstnancům podpořených organizací.   


   


Jediným výstupem, který se nepovedlo v plné míře zajistit, byla metodika spolupráce  


s pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 3. Materiál pro projednání byl sice 


připraven, ale vzhledem k personálním změnám v PPP bude projednán v následujícím 


období po jmenování nového ředitele této instituce.   


    


Co jsme podnikli pro zlepšení?    


    


Hlavním komunikačním kanálem byly webové aplikace, nástroje pro sociální průzkumy   


a také webová aplikace nabízející všem organizacím neformálního vzdělávání 


a koneckonců i školám vyhledávací nástroj pro mimoškolní činnost žáků.    


Nástroje online podpory fungovaly nepřetržitě a byly pravidelně editovány. Počet příspěvků 


(1700) vysoce přesahuje hranice podobných projektů.     


V případě realizace MAP II dojde po zkušenostech s MAP I k jinému principu tvorby 


pracovních skupin tak, aby byla jejich činnost přesně nastavena na priority jako takové.  


Z uvedeného hlediska je právě nejdůležitějším krokem vyšší propojení činnosti organizací 


formálního a neformálního vzdělávání, i když principy komunitního plánování jsou 


respektovány.     


Konference pro rodiče a jednotlivé akce byly také dány zájmem jednotlivých partnerů. 


Veletrhy, které MAP spolupořádal, Prázdniny na Trojce a Volný čas na Trojce se setkávaly 


s poměrně velkým ohlasem.      


    



http://www.map.ricany.cz/

http://www.map.ricany.cz/

http://www.map.ricany.cz/
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Přestože účast na jednotlivých seminářích a aktivitách byla poměrně vysoká, domníváme 


se, že posilování přístupu pedagogických pracovníků k různým formám vzdělávání, je stále 


otázkou hledání forem zvyšování motivace. V době, kdy je nedostatek učitelů   


a různorodých akcí hodně při nutnosti zajišťovat provoz škol, je uvolňování zaměstnanců 


škol poměrně velkým problémem. Za úkol pro další období zůstává tedy i forma hledání 


vhodné školící formy. Využití e-learningových forem je občas kontraproduktivní.    


    


           


Co se nám v projektu podařilo vytvořit, jaké aktivity byly nejpřínosnější?    


    


1. Zásadním krokem z hlediska významu Strategického rámce byl přenos jeho obsahu do 


dotačních programů městské části pro neziskové organizace a posílení provázání obou 


forem vzdělávání v regionu.   


2. Byly vytvořeny logické rámce pro 9 projektů v rámci OP PPR v návaznosti na analýzu 


situace na školách. Podle logických rámců byly zpracovány či upraveny definice 


Strategického rámce v přílohách.    


3. Byla zavedena podpůrná opatření pro lepší začleňování žáků se sociálním 


znevýhodněním a zahájen proces vytváření „dobré adresy“ (spádové oblasti, 


marketing, společenské akce a pod).   


4. Všechny školy prošly analýzou rizik a školy základní prošly hodnocením elektronické 


bezpečnosti v rámci projektu e-safety Label.   


5. U většiny pedagogických pracovníků byl sestaven Kompetenční modul učitele pro 


digitální gramotnost.   


6. Byly zmapovány školy z hlediska přístupnosti (bezbariérovosti).   


7. Byl dokončen primární výzkum – benchlearning pro matematiku a přírodovědné obory 


prostřednictvím validních otázek TIMMS a ČŠI.   


8. Byl zaveden cloudový systém řízení škol s jasným přesahem do běžné denní činnosti 


škol a neziskových organizací.   


9. Realizovaly se programy podpory polytechnické výchovy směrem k polytechnickým 


hnízdům a výuce na odborných pracovištích.   


10. Bylo sdíleno a dále se sdílí příspěvky dobré praxe ze škol i neziskových organizací na 


profesních webech projektu (1700). Toto sdílení probíhalo nejen elektronicky, ale   


i formou osobních setkávání při různých příležitostech.    


11. Proběhly efektivní semináře a workshopy pro školní leadery zaměřené na teoretické, 


ale i praktické otázky digitálních technologií včetně GDPR.   


12. Částečně se podařilo vytvořit nová strategická partnerství mezi školami. Pro oblast 


propojení neformálního a formálního vzdělávání zůstává otázka vzájemného poznávání 


stále otevřená.   


13. Byly prezentovány interaktivní výukové objekty na přehlídkách učitelské tvořivosti 


DOMINO.   


   


VÝSTUPY, OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY, UDRŽITELNOST    


Všechny klíčové povinné výstupy projektu byly naplněny, dílčí výstupy a plnění dílčích 


indikátorů  byly vyhodnoceny a podrobně uvedeny též v rámci hodnocení Ročního akčního 


plánu. Projektové výstupy jsou uvedeny v následujícím přehledu včetně základní 
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charakteristiky.  U jednotlivých výstupů RAP jsou uvedeny i přesahy, míra naplnění i další 


realizace v návazných aktivitách projektu či činnosti odboru školství.    


    


Jaké bylo původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu 


MAP?    


    


Hlavním přínosem realizace MAP v ORP Praha 3 bylo vybudování systému komunikace 


mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají za cíl podpořit 


zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  


provázanost s organizacemi zajišťující mimoškolní aktivity. Zde zůstává rezerva a prostor 


pro zásadní zlepšení:   


Dílčí výstupy projektu byly následující:    


  Vytvoření (rozvoj) partnerství    


  Organizační struktura MAP    


  o Realizační tým    


  o Řídicí výbor      


  Dohoda o prioritách – součást Strategického rámce MAP    


  o Analytická část    


      Vyhodnocení dotazníkového šetření    


      Potřebnost investic    


      Metaanalýza existujících dat    


      Vymezení problémových oblastí    


      SWOT-3 analýza o Strategickém rámci priorit MAP do roku 2023    


      Vize     


      Priority    


      Strategie naplnění priorit    


      Akční plánování    


      Roční akční plán    


      Neinvestiční opatření    


      Finální verze MAP    
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  Budování znalostních kapacit    


  Plán profesního vzdělávání     


  Závěrečná evaluace     


  


Počet regionálních systémů    


Indikátor se dokládá vytvořeným schváleným finálním Místním akčním plánem rozvoje 


vzdělávání v ORP Praha 3. Cílová hodnota indikátoru je 1. Jeho naplnění je doloženo ve 


zprávě o realizaci č. 7 Místního akčního plánu, jehož součástí je Analytická část, 


Strategická část a Strategický rámec MAP do roku 2023 a Implementační a komunikační 


strategie. Jednotlivé výstupy byly doloženy v průběžných zprávách o realizaci.     


1. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 


Výstupy:    


• analytická část – SWOT3 analýzy pracovní verze  Doplňující dokumenty k analýze:   


• Demografická studie   


Základní teze strategického rámce vycházející z Dotazníku MAP OP VVV  


v jednotlivých ORP a následných analýz   


• bezbariérové řešení budov – ZŠ a MŠ na území Prahy 3  Pracovní verze Analýzy 


existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost s oblastí 


vzdělávání   


• Administrace Řídícího výboru – seznam členů, jednací řád a statut   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023   


• Implementační plán projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3  


(k datu 30. 3. 2017)   


   


2. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 


Výstupy:   


• Plán profesního vzdělávání   


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části   


Praha 3   


Aktuální verze:   


• Demografická studie   


• Analýz existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost 


s oblastí vzdělávání   


• SWOT3 analýzy   


• základní analytické teze strategického rámce vycházející z Dotazníku MAP OP VVV 


v jednotlivých ORP (MŠMT) a následných analýz pro ORP Praha 3   


• bezbariérového řešení budov – ZŠ a MŠ na území Prahy 3   


• Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3   
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3. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 


Výstupy:    


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části 


Praha 3 (schválená verze ze dne 7. 9. 2017)   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 7. 9. 2017)   


• Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3   


• Plán profesního vzdělávání   


• Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci projektu (Memorandum) - schválená 


verze ze dne 7. 9. 2017   


• Průběžná evaluační zpráva MAP v ORP Praha 3   


• Implementační plán projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3   


• Harmonogram plnění implementačního plánu MAP   


   


   


4. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 


Výstupy:    


• Projektové fiše jako podklad pro přípravu logických rámců projektů OP PPR (9 


projektů)   


     


5. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 


Výstupy:    


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 26. 3. 2018)   


   


6. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 


Výstupy:   


• Logické rámce k devíti projektům OP PPR   


• Kategorizace přístupnosti objektů základních škol v Praze 3   


• Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci projektu (Memorandum) – finální verze   


   


7. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018  


Výstupy:   


• SR Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 do roku 2023 


(schválená verze ze dne 24. 9. 2018)   


• Roční akční plán na rok 2017 s přesahem do roku 2018 pro území městské části 


Praha 3 (schválená verze ze dne 24. 9. 2018)   


 


8. Zpráva o realizaci projektu za monitorovací období od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 


•   Závěrečná sebehodnotící zpráva (schválená verze ze dne 24. 9. 2018) 


•   Komplexní dokument Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části 


Praha 3 (830 stran) 
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Počet podpořených spoluprací    


Hodnota indikátoru „spolupráce“ je 1 a vznikala v průběhu realizace projektu.     


Toto bylo doloženo těmito dílčími výstupy:    


• Aktualizované seznamy zapojených škol včetně kontaktních osob a subjektů ve 


vzdělávání dětí a mládeže do 15 let, které potvrdily zájem o spolupráci v daném 


území    


• Smlouva o partnerství a spolupráci (Memorandum), jejíž schválená verze byla 


doložena ve třetím monitorovacím období a v šestém monitorovacím období byly 


doloženy souhlasy partnerů s přistoupením k této Smlouvě   


• Seznamem členů ŘV a popisu jeho udržitelného fungování    


• Průběžná zpráva o realizaci ve třetím monitorovacím období     


• Závěrečná zpráva o realizaci v sedmém/závěrečném monitorovacím období     


     


  Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF    


Výstup projektu   Popis   
Realizace dle 


harmonogramu   


Skutečná realizace 


v souladu s 


harmonogramem  


Seznam  
zapojených škol  a 


relevantních 


aktérů    


Aktualizované 


seznamy 


zapojených škol    


MO 1  
MO 3    


v souladu    


Řídící výbor    Seznamy členů  a  
popis jeho 


udržitelného 


fungování    


MO 1    
MO 3    
MO 5    
MO 7   


v souladu    


Smlouva o  
partnerství  a 


spolupráci   
(Memorandum)   


Dokument obsahuje 


náležitosti: Smluvní 


strany, účel, 


případně cíl, věcný 


popis spolupráce a 


období, na které se 


spolupráce uzavírá.   


MO 3    
MO 6    


  


v souladu    


Závěrečná zpráva   


o realizaci    


Konečná zpráva  o 


průběhu realizace    
MO 7    v souladu    


Podklady pro  


analytickou část    
Sběr  
doplňujících dat 


v území  a 


analýza 


existujících 


strategických 


dokumentů    


MO 1   
MO 2   
MO 6   


   


v souladu    
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Agregovaný výstup  


z dotazníkového 


šetření MAP 


(MŠMT)    


Vyhodnocení výstupů  


z dotazníkového  
šetření prováděného   
MŠMT    


MO 2     v souladu    


Zpracovaná   
analytická část 


MAP    


Analýza území – 


podklad pro    
SWOT analýzu    


MO 2   
MO 7   


v souladu    


      


        


       


SWOT  3  – 
analýza    
prioritních oblastí    


Stanovení 3 silných  


a slabých stránek,  
příležitostí  a 


ohrožení pro 


každou prioritní 


oblast MAP    


 MO 2   v souladu    


Dohoda o  


prioritách    
Vymezení   
prioritních oblastí 


vzdělávání, 


vymezení 


doporučených  a 


průřezových  
volitelných opatření   
MAP    


MO 2   
MO 7   


v souladu    


Průběžná 


evaluační  


zpráva    


Průběžná zpráva  o 


průběhu projektu    
MO 3    v souladu    


Strategický rámec   
MAP do roku   
2023    


Stanovení 


střednědobé vize 


rozvoje vzdělávání  


do roku 2023 –  


výchozí podklad pro 


zpracování akčního   
plánu a následných   
aktivit    


MO 1   
MO 3   
MO 5   
MO 7   


v souladu    
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Akční plán    Obsahuje prioritní 


(povinná) opatření, 


dále doporučená, 


průřezová a 


volitelná opatření,  


která vzejdou  z 


identifikovaných 


potřeb území    


MO 3   
MO 7   


v souladu    


Logické rámce -  


projektové záměry  
Zpracování   


projektových   
záměrů    


MO 6    v souladu    


Finální verze MAP    Schválená verze 


MAP    
MO 7   v souladu    


Závěrečná 


evaluační zpráva    
Závěrečná zpráva  o 


průběhu projektu    
MO 7   v souladu    


    


  


Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to 


plánovali?    


Jsme přesvědčeni, že realizace MAP v Praze 3 přispěla k následujícím aktivitám a krokům:   


a) Společná definice vzdělávací politiky s přesahem do dotačních programů pro neziskové 


organizace  


b) Společné priority ve vzdělávání pro formální vzdělávání  


c) Podpora dětem a žákům vyžadujícím zvláštní péči  


d) Společná definice některých přístupů  


e) Společná snaha podporovat svého zřizovatele, vzdělávací politiku a kvalitu vzdělávání  


f) Smysluplnější využívání digitálních technologií a podpora polytechnického vzdělávání  


g) Zásadní zájem škol o projekty OP PPR a OP VVV a jejich systémová podpora  


h) Pravidelné doplňování aktualizací právních předpisů pro danou oblast a jejich 


zpřístupnění školám  


i) Webové stránky pro školy a neformální vzdělávání spravované přímo jednotlivými 


subjekty  


j) Komplexní analýza rizik z hlediska prevence kriminality a rizik v online prostředí  


Protože realizátorem projektu byl odbor školství MČ Praha 3, tak se mnohé aktivity úzce 


prolínaly s jeho gescí. Realizační tým byl k dispozici školám a ostatním partnerům jako 


podpora metodického vedení při řízení a plánování investic, ale i v odborné stránce 


pedagogického procesu. Odbor školství spolupracoval s Realizačním týmem MAP 


prostřednictvím osobních konzultací a transferem informací směrem k městské části. Dále 


se na RT MAP obraceli zástupci škol jako na informativní a podpůrný zdroj v oblasti 


dotačních titulů pro školy a organizace zabývající se vzděláváním dětí a žáků. V průběhu 
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realizace se na tým MAP obraceli také rodiče, kteří se na tým MAP obraceli jako na zdroj, 


který má přehled v oblasti škol, jejich kapacit a zaměření.    


Jaké nastavení komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší?   


Jednoznačně nejefektivnějším komunikačním kanálem byly webové stránky, cloudové 


úložiště a elektronická pošta doplněná o marketingové nástroje sloužící k online sběrům, 


anketám a formulářům. Až do tohoto projektu byly tyto nástroje využívány sporadicky, nyní 


se staly běžným řídícím nástrojem jednotlivých partnerů ve školách. V návaznosti na 


licenční politiku obce byl tento systém zpřístupněn všem pedagogickým pracovníkům 


včetně profesní přípravy.  S partnery byly projednány zásady GDPR. Cílená komunikace  


v projektu včetně cloudu předchází problémům se spamem a nevyžádanými maily. Část 


průzkumů byla také dokončena telefonicky. Cloud byl využíván k sdílení rozhodných 


dokumentů.   


V projektovém webu byl vytvořen uzavřený prostor a nastaveny uzavřené komunikační 


kanály. Na webu byly také vytvořeny kontaktní formuláře pro případné dotazy veřejnosti. 


Formou vkládaných příspěvků i neautorizovaných (po schválení editorem) mohli přispívat 


i občané s příklady dobré či horší praxe ve školách.    


Nejúčinnějším způsobem je však stále osobní setkání, ať už na různých akcích, tak na 


individuálních schůzkách na různých místech a při různých příležitostech. U zásadních 


dokumentů jsme využili doručení dokumentů do datové schránky.    


Pro oslovení cílových skupin, které nesdílely své elektronické adresy, bylo využito 


Radničních novin jak v online, tak i v tištěné formě včetně letáku k MAP.   


Jaké nastavení komunikace bychom ve svém území naopak již nevolili?   


Jak už bylo konstatováno, v navazujícím projektu bychom volili jinou strategii sestavení 


pracovních skupin směrem k prioritám bez ohledu na typ zaměstnavatele. I zde ale 


uspořádání pracovních skupin nelze hodnotit negativně. Výsledek je patrný v množství 


aktivit, které členové pracovních skupin vykonávali. Dvě změny v projektu byly zaměřeny 


na posílení finančních podmínek pro činnost členů pracovních skupin. Rozsah činnosti a 


dobrovolných aktivit členů pracovních skupin vysoce překročil původní očekávání a pomohl 


tak významnou měrou naplnit všechny cíle projektu.    


V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí?   


Budoucnost vytvořených partnerství v omezeném území Prahy 3 je závislá především na 


osobních kontaktech jednotlivých škol a dalších partnerů. Projekt pomohl ukázat některé 


nové přístupy, zefektivnit spolupráci, přispět k využití nových metod a technologií, ale trvalé 


partnerské vztahy se více odvíjejí od vzájemného poznání, sdíleného prožitku a shodného 


cíle. Tyto cíle projekt nastavil, ukázal shodné rysy a jsme přesvědčeni, že v mnoha 


případech vytvořené či spíše prohloubené vazby budou pokračovat. Rolí zřizovatele je, aby 


v navazujícím období přispěl k udržitelnosti těchto kroků i v případě, že se nebude 


realizovat MAP II.    


Jak budou fungovat vytvořená partnerství po skončení projektu?   


Partnerství, která vznikla nejen díky projektu MAP, ale i díky dalším projektům spolupráce  


jsou v převážné míře funkční a lze je udržet v dalším období. S velkou pravděpodobností 


se bude jednat o setkání aktérů nad konkrétními tématy v regionu. Zřizovatel škol bude 


hledat cesty k posílení spolupráce s neziskovým sektorem. Témata týkající se vzdělávání 
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ve formálním, ale i mimoškolním prostředí, budou diskutována vždy na odborných 


setkáních, která bude organizovat i po skončení projektu odbor školství MČ Praha 3. Roční 


akční plán stanovuje přesahy i aktivity, které je nutno dokončit a na které se zaměří další 


aktivity i po skončení projektu. Předpokládá se i to, že ve smyslu textu dokumentu  


(Memoranda – smlouvy o partnerství) bude i nadále alespoň v minimální míře pokračovat 


činnost ŘV, který bude v případě potřeby i bez podpory návazného projektu MAP II 


schopen a ochoten i nadále aktualizovat Strategický rámec MAP.   


Realizační tým zajistil sběr dat k pokračování MAP II, kde se ukazuje, že školy projevily 


obavy z velké administrativní a formální náročnosti projektu. Třetinová podpora MAP II (11 


z 31 respondentů) je příliš nízká.  Nositel projektu může v takovém případě jen těžko být 


odbor školství, protože by z jeho pohledu bylo více než obtížné přistupovat ke všem školám 


v území shodně a zároveň nastavit projekt tak, aby byly naplněny všechny jeho až příliš 


komplikované podmínky. Důležité pro fungování partnerství totiž je, aby spolupráce byla 


založena na dobrovolnosti, aby zúčastněným jejich činnost výrazně usnadňovala  


a zbytečně je nezatěžovala rostoucími formálními požadavky.    


   
Při výběru vhodných aktérů ke spolupráci a při jejich zapojení do tvorby MAP byly až 


doposud vždy naplněny principy dobrovolnosti, spolupráce a vzájemné dohody všech 


relevantních aktérů ve vzdělávání. V případě pokračování návazného projektu by tomu tak 


ale již nebylo.   


Stávající výsledky projektu jsou však natolik zásadní, že aktivity Ročního akčního plánu s 


jeho přesahem musí pokračovat i nadále. Je závazkem odboru školství tyto aktivity dále 


rozvíjet.    


Dodatečné informace     


Postupně s realizací projektu se částečně měnily jeho vnitřní podmínky. Prodlevy mezi 


proplacením ŽoP ze strany ŘO a okamžikem, kdy potřebné finance reálně byly k dispozici 


příjemci, vyvolávaly rozličné organizační překážky a komplikovaly realizaci. Ukázalo se, že 


vnitřní uspořádání úřadu není pro tento způsob financování nejvhodnější. Chceme však 


poděkovat organizační složce MŠMT za podporu a přívětivé reakce na časté dotazy, které 


vycházely nejen z nezkušenosti realizátorů s tímto typem projektu, ale  také z komplikované 


formy některých způsobů krytí běžných provozních situací (jednotková cena x nemocenská 


x odměny). Podobných dílčích problémů se naskytla celá řada.   


Všechny dokumenty a výstupy projektu, včetně dílčích dotazníků a sdílených příkladů 


dobré praxe, jsou zveřejněny na www.skolypraha3.cz a www.praha3.cz.   


   


Závěrečné shrnutí     


Závěrečná evaluační zpráva MAP v ORP Praha 3 zahrnuje celé období trvání projektu, 


tedy od 1. 11. 2016 do 30. 10. 2018. Zpráva byla vypracována v srpnu-říjnu 2018, neboť 


aktivity projektu probíhaly i v posledním měsíci realizace projektu.    


K evaluační zprávě byly využity poznatky ze závěrečného setkání na konci projektu, na 


kterém byly zhodnoceny dopady MAP. Evaluace byla zpracována Realizačním týmem   


a předložena v hlavních rysech Řídícímu výboru ke schválení a následně doplněna   


o aktivity posledního měsíce. Svými komentáři a diskuzí v průběhu realizace a evaluace 



http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.skolypraha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/

http://www.praha3.cz/





  


 18 


projektu přispěli koordinátoři pracovních skupin, členové pracovních skupin, členové 


Řídícího výboru i někteří zástupci veřejnosti. Závěrečná evaluační zpráva je k dispozici 


všem aktérům na stránkách projektu MAP.    


V průběhu projektu došlo k pěti změnám oproti původní žádosti. Změny se týkaly 


personálních, administrativních a finančních oblastí, s tím, že jediná podstatná změna byla 


realizována v prosinci 2017.    


Výstupy projektu jsou součástí zpráv o realizaci podle výše uvedeného členění.    


Při vnitřní evaluaci vycházel Realizační tým ze závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci 


projektů PO 3 OP VVV Místní akční plány rozvoje vzdělávání.    


    


Ing. Milan Hausner   


Bc. Iva Satrapová    


   
   







  


  


      


Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3  


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794  


Závěrečná evaluační zpráva  


Příloha č. 1 – Složení řídícího výboru   


Aktualizace členů k 24. 9. 2018   


   


Zástupci realizátora projektu   


   


Mgr. JAROSLAVA SUKOVÁ, radní MČ Praha 3 pro školství a volný čas dětí  a 
mládeže (do 12. 6. 2018), člen výboru pro výchovu a vzdělávání  


Absolvovala Filozofickou fakultu UK v oboru pedagogika – péče o nemocné. Má 
zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, dlouhodobě pracovala  
v pedagogicko-psychologickém poradenství. Podporuje modernizaci a rekonstrukce 
školních budov, rozšiřování výuky technické polytechnické, stala se iniciátorkou 
podpory čtenářské gramotnosti ve školách, a to již vydanými pracovními listy pro 2. – 
5. třídy základních škol, připravovanými pracovními listy pro žáky 2. stupně ZŠ  
a vyhlášením celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov. Aktivně navštěvuje akce 
různého charakteru, pravidelně se setkává s řediteli škol. Respektuje jejich podněty  
a návrhy, které vedou ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu v Praze 3.    


Mgr. JANA VARGOVÁ, vedoucí odboru školství MČ Praha 3   


Vystudovala Pedagogikou fakultu UK, obor národní škola se specializací TV, 
absolvovala funkční studium pro ředitele škol. Má dlouholetou praxi ve školství   
a v oblasti public relations. Pracovala jako učitelka na základní škole, 18 let jako 
ředitelka DDM, několik let na severu Čech, 11 let v Praze. Zdejší DDM pod jejím 
vedením jako první a zatím jediný v ČR získal certifikát ISO 9001:2001 v oblasti 
poskytování zájmového vzdělávání pro systém managementu jakosti. V NIDM 
(Národním institutu dětí a mládeže) spolupracovala v projektu Klíče pro život v oblasti 
standardizace a stala se spoluautorkou Implementační příručky pro řízení kvality  
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V public relations získala zkušenosti 
jako tisková mluvčí ministerstva financí a později v soukromém i státním sektoru. 
Získané poznatky uplatňujte v oblasti školství.     


Ing. MILAN HAUSNER, expert strategického plánování MAP na Praze 3   


Vystudoval VŠ zemědělskou, pedagogiku a školský management. Po téměř celou 
profesní kariéru působil jako ředitel ZŠ Lupáčova, expert pro využívání digitálních 
technologií ve školách včetně preventivních programů proti zneužívání online 
prostředí. Byl opakovaně vedoucím pracovníkem ministerstva školství pro strategii 
digitálního vzdělávání, podílí se na jejím rozvoji a vývoji od roku 2004. Byl členem 
autorského týmu, který připravoval stávající koncept hodnocení škol ČŠI Kvalitní 
škola. Je duchovním otcem národní soutěže DOMINO ČR, která letos slavila již  
7. ročník (2018). Působí i jako lektor dalšího vzdělávání. Byl také expertem evropské 
školské organizace SchoolNet. Podílel se na celé řadě projektů v oblasti polytechnické 
výuky a ERASMUS+. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení školství MČ Praha 
3.   







  


      


RADMILA JANEČKOVÁ, odbor technické správy majetku a investic MČ Praha 3 (do 
června 2018) 


Absolventka střední průmyslové školy, od roku 2004 je zaměstnancem odboru 
technické správy majetku a investic městské časti Praha 3. Je odborníkem v oblasti 
týkající se stavebních úprav ve školách a školských zařízeních. V projektu MAP  


v Praze 3 zastává pozici koordinátora pracovní skupiny pro investice, jejímž úkolem 
bude posuzování investičních záměrů po stránce potřeb a  účelnosti s důrazem na 
proveditelnost a strategické záměry MČ Praha 3.   


PhDr. LÝDIA ŘÍHOVÁ, Ph.D.,  místostarostka MČ Praha 3 od 12. 6. 2018 


Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity P. J. Šafárika a doktorandské studium 
absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu své praxe učila na 
školách všech typů – od základní až po vysokou. Působila také jako expertka v 
organizaci zabývající se školskými stavbami na mezinárodní úrovni, vedoucí knihovny 
výzkumného ústavu, učitelka, tlumočnice, překladatelka a ministerská úřednice. 
Během desetiletého působení na MŠMT měla na starosti především jazykovou výuku 
a bilingvní gymnázia. V roce 2014 byla manažerkou vzdělávacího projektu OPPA. Od 
tohoto roku je rovněž členkou Zastupitelstva MČ Praha 3, kde působí ve Výboru pro 
výchovu a vzdělávání.   


  


 


Zástupce hlavního města Prahy   


Mgr. RADEK HLAVÁČEK, asistent radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny 
Ropkové pro oblast školství a evropských fondů   


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 působí v oblasti 
školství na Magistrátu hlavního města Prahy. Dříve pracoval v Evropském parlamentu, 
v advokacii a věnoval se rovněž oblasti evropských fondů a sociální politice v hlavním 
městě Praze.   


   
Zástupce magistrátu hlavního města Prahy,  Krajský akční plán   


 Mgr. Bc. FILIP KUCHAŘ, vedoucí oddělení koncepce a projektů, odbor školství  a 
mládeže MHMP   


Absolvoval studium politologie na Vysoké škole politických a společenských věd  
v Kolíně a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a následně     
studium v oboru školský management na Pedagogické fakultě UK. Po osmi letech 
činnosti ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu v soukromém sektoru od roku 
2006 působil ve funkci vedoucího školského odboru na Úřadu městské části Praha 7. 
Zde se v roli zřizovatele snažil aktivně podporovat školy na jejich cestě za kvalitou   
a vzájemnou spoluprací. Realizoval zde několik projektů, např. Vzdělávání na dálku, 
Digitalizace škol, Venkovní třída pro základní školy, Obědové konto, Slowfoods – 
kvalitnější stravování, T-ball do škol aj. Od loňského roku na odboru školství   
a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy vede nové oddělení koncepce a projektů. Je členem 
jak realizačního týmu, tak pracovní skupiny KAP, a také pověřeným zástupcem KAP 
pro všechny MAP na území hl. m. Prahy. Zároveň zastupuje MHMP jako člen  
v Plánovací komisi OP PPR a Schvalovací komisi Erasmus.   


    







  


      


Zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení   


Mgr. NADĚŽDA HREBÍKOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic    


Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, léta působila jako učitelka matematiky, 
fyziky a informatiky nejen na základní škole, ale i gymnáziu. Také absolvovala na 
Pedagogické fakultě studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2005 je 
metodičkou Informační a komunikační technologie (ICT), pracovala i jako řešitelka na 
projektu Státní informační politiky ve vzdělávání – Interaktivní výuka matematiky   
a fyziky na 2. stupni základní školy.    


Mgr. KATEŘINA JAROŠOVÁ, ředitelka DDM Praha 3 – Ulita    


Již více než 18 let pracuje v DDM Praha 3 – Ulita, zprvu jako  externí lektorka a nyní 
na pozici ředitele. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, zkušenosti  
má i jako učitelka  na základní škole a lektorka kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Ve své práci si cení  především  velké míry seberealizace, 
úžasného a současně  prospěšného  poslání a skvělých a  zapálených kolegů - 
pedagogů.    


JAROSLAVA KOZOHORSKÁ, ředitelka MŠ Na Balkáně   


Celý profesní život pracuje v předškolních zařízeních, má dlouholetou pedagogickou 
zkušenost nejen v práci s dětmi předškolního věku, ale i s vedením školy. Zajímá se  
o nové poznatky v oblasti vzdělávání, podílí se na dobrém jménu školy a její prezentaci 
na veřejnosti. V roce 2017-2018 se MŠ zapojí do projektu OPVV tzv. Šablon do škol. 
Aktivně spolupracuje s ostatními kolegy ze ZŠ a MŠ, s odborem školství a významně 
tak přispívá k rozvoji školství na obvodě Praha 3.   


LADISLAVA LÉBROVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 4,6   


Ve školství pracuje od roku 1979 a po celou dobu v Praze 3. Nastoupila jako učitelka 
do MŠ Prokopovo náměstí. Po 13 letech se MŠ stěhovala do nových prostor  
v Jeseniově ulici a tady pracuje doposud, po celou dobu ve funkci ředitelky. Práci  
s dětmi se věnovala i mimopracovně, 30 let jezdila na letní tábory jako oddílová 
vedoucí a hospodářka. Zároveň se od dětství až do současnosti věnuje sborovému 
zpěvu.    


Mgr. MARTIN MAUR, pedagog v ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic   


Již čtvrtým rokem je členem pedagogickému sboru prvního stupně ZŠ a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic, kde se převážně věnuje žákům první a druhé třídy. Výuku zpestřuje 
zkušenostmi získanými ve Velké Británii (Plymouth University, Hyde Park Junior 
School), která pro něj byla zdrojem netradičních přístupů ve vyučování. Původním 
zaměřením studia byla výpočetní technika, kterou perfektně ovládá, a může tak být 
prospěšný nad rámec pedagogických povinností. Vynikající organizační schopnosti 
prokazuje při pořádání akcí typu Olympijský park Rio Lipno nebo RunCzech běžecká 
liga, či jiných aktivit podobného zaměření. Má tedy široké znalosti, které se dají velmi 
efektivně využívat každý den.   


Ing. IRENA MEISNEROVÁ, ředitelka ZŠ Cimburkova   


Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a následně si doplnila 
pedagogické vzdělání na ČVUT a PedF UK. Přes 20 let se zabývá výchovou   
a vzděláváním romských dětí. Je spoluautorkou učebních osnov Modifikace 
vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí. Také působí jako 
lektorka a odborný poradce v různých vzdělávacích institucích zabývajících se dalším 
vzděláváním a asistentů pedagoga.   


   







  


      


PhDr. PAVEL OSTAP, ředitel ZŠ a MŠ Chelčického   


Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii a na Pedagogické fakultě manažerské 
studium pro ředitele škol a školských zařízení. Několik let působil jako učitel dějepisu 
a společensko-vědních předmětů na 2. stupni ZŠ a také jako koordinátor ŠVP. Podílel 
se na spolupráci při tvorbě dějepisných učebnic a dějepisných olympiád, přispíval do 
odborného časopisu Historický obzor.   


Mgr. IVA SOVOVÁ, ředitelka MŠ Jeseniova 98   


Po studiu gymnázia a střední pedagogické školy se zaměřila na oblast předškolního 
vzdělávání. Působila jako učitelka a v současné době dvanáctým rokem pracuje jako 
ředitelka mateřské školy. Absolvovala obor Management vzdělávání na Pedagogické 
fakultě UK. Stále se vzdělává v oboru, sleduje aktuální trendy a širší souvislosti 
vzdělávání.   


Mgr. JANA TROJÁNKOVÁ, speciální pedagog Integračního centra Zahrada  Přes 20 
let se zabývá vzděláváním a výchovou dětí a mladých lidí s poruchami chování, resp. 
těžkým kombinovaným postižením. Působila a působí v Základní škole Zahrádka  
i Integračním centru Zahrada na různých pozicích. Předtím pracovala v Centru pro 
dítě a rodinu v Dolních Počernicích. Má zkušenosti z komunitního plánování sociálních 
služeb, s vedením diskusních skupin, s týmovou prací, s terapeutickou prací. Žije  
a pracuje v Praze 3, zajímá se o dění v oblasti vzdělávání v této městské části.   


 Mgr. JANA VANÍČKOVÁ, ředitelka MŠ Na Vrcholu   


Absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika, 
logopedie a školský management. Celý život pracuje v mateřské škole jako učitelka   
a následně i jako ředitelka. Od roku 1996 je členkou českého výboru Světové 
organizace pro předškolní vzdělávání.    


akad. mal. VLADIMÍR VOŠAHLÍK, ředitel Základní umělecké školy, Praha 3  
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba   
u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje 
figurální kresbu a malbu, vede přípravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem 
výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých 
škol.   


 


Odborná a rodičovská veřejnost   


JAN BÉM, odborná a rodičovská veřejnost   


Pracuje jako regionální obchodní manažer u zahraniční společnosti. Od roku 2010 je 
předsedou Unie rodičů při ZŠ Lupáčova. V roce 2011 byl zvolen předsedou školské 
rady v téže škole a obě činnosti vykonává doposud. Aktivně přistupuje k připomínkám 
rodičů žáků a působí jako prostředník mezi rodiči, pedagogy a vedením školy.  Dále 
se věnuje práci s mládeží ve skautské organizaci jako dobrovolník. Zajímá se  
o volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 3 a zapojuje se do projektu STOP 
drogám a využití volného času mládeže na Praze 3. Je absolventem psychologického 
kurzu pro práci s mládeží. Zajímá se o veřejné a společenské dění na Praze 3.  Dcera 
navštěvuje ZŠ v Praze 3.   


PETRA DUBOVÁ, odborná a rodičovská veřejnost   


Od roku 2009 pracuje v ZŠ a MŠ Chelčického, nejdříve jako pedagožka v mateřské 
škole, později jako pedagožka v přípravné třídě. Svou praxi začala v Opavě v Ústavu 
sociální péče a dále pokračovala jako asistentka na zvláštní škole, později již v Praze 
jako pedagožka ve speciální mateřské škole,  asistentka v MŠ Milíčův dům a pedagog 







  


      


volného času v DDM Praha 3 - Ulita. Po celou dobu své praxe se věnuje organizování 
sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Je podporovatelkou myšlenek  podporujících 
dimenzi neformálního vzdělávání v kontextu s přirozenou inkluzí. Matka dvou synů, 
kteří navštěvují školu na území městské části Praha 3.     


MARTINA JÁNSKÁ, odborná a rodičovská veřejnost    


Přes 20 let se věnuje sociální práci, ať již jako vychovatelka v diagnostickém ústavu, 
ergoterapeutka v chráněné keramické dílně či jako vychovatelka u dětí   
s kombinovaným postižením ve speciální třídě. Zároveň se již přes 10 let pohybuje  na 
poli neformálního vzdělávání, kde konzultuje, vyhodnocuje a monitoruje  projekty 
předkládané českými organizacemi v rámci evropského programu neformálního 
vzdělávání Mládež, později Mládež v akci a nyní Erasmus+.  Je matkou 3 dětí.   


Bc. JOSEF CHMEL, odborná veřejnost   


Uplynulých třicet let soustavně pracuje s dětmi v oblasti volného času a zájmového 
vzdělávání v různých pozicích, mj. dlouhá léta jako ředitel DDM Praha 3 – Ulita. Mimo 
to má šestiletou praxi učitele na základní škole, ale také bohatou zkušenost 
ekonomickou. Mezi jeho další odbornosti patří výpočetní technika.    


Mgr. JIŘÍ MATUŠEK, odborná veřejnost   


Je absolventem Pedagogické fakulty UK, obor matematika – základy techniky. Celou 
svou profesní kariéru, od roku 1986, se pohybuje v oblasti vzdělávání jak dětí   
a mládeže, tak vzdělávání dospělých. V průběhu let zastával řadu funkcí na různých 
úrovních státní správy i samosprávy. Šest let rovněž působil v komunální politice jako 
zástupce starosty zejména pro oblast školství, volného času dětí a mládeže   
a neziskového sektoru. V současnosti působí na České zemědělské univerzitě v Praze 
a rovněž jako akreditovaný lektor.     


Doc. RNDr. JOSEF POSPÍŠIL, CSc., odborná veřejnost   


V r. 1967 absolvoval Matematicko - fyzikální fakultu UK, kde také později habilitoval. 
Působil na katedře polymerů MFF UK a Ústavu fyziky na Strojní fakultě ČVUT. Od 
roku 2003 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako referent odboru 
vysokých škol, od 1. září 2015 do 31.8 2016 ve státní službě jako ministerský rada  v 
odboru výzkumu a vývoje v oddělení pro výzkumné infrastruktury. V tomto volebním 
období je členem Výboru pro výchovu a vzděláváni MČ Praha 3 a členem Školní 
komise ZŠ Lobkovicovo náměstí.   


Ing. BOHUSLAV NIGRIN, odborná veřejnost       


Vystudoval ČVUT v Praze fakultu strojní a pracoval jako projektant strojírenských 
výrob. Působil jako vedoucí projektant v projektech povrchových úprav, zejména pro 
automobilový průmysl. V letech 2003-2006 byl zástupcem starosty pro oblasti školství 
a bytové politiky, v letech 2012-2014 byl zástupcem starostky pro investice. Od roku 
2014 je členem Výboru pro výchovu a vzdělávání při Zastupitelstvu Prahy 3. V projektu 
MAP v Praze 3 je členem pracovní skupiny pro investice.  


  


Zástupci organizací neformálního vzdělávání   


Mgr. MARTINA CHMELOVÁ, ředitelka Alfa Human Service   


Působí v neziskovém sektoru a na poli neformálního vzdělávání již více než 16 let. 
Pracuje jako lektorka, a terapeutka. Věnuje se cílové skupině dlouhodobě pečujících 
osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Podporuje je v oblasti 
psychické stability, výchovných přístupů, práce s informacemi. Od roku 2010 působí  
v oblasti předškolního vzdělávání jako certifikovaný kouč, supervizor a lektor. 







  


      


Primárně podporuje vedení mateřských škol v oblasti manažerských dovedností, 
vzdělávání členů týmů a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.   


Mgr. EDITA JANEČKOVÁ, ředitelka rodinného a kulturního centra Nová Trojka  
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a před svým působením v 
neziskovém sektoru pracovala v advokacii. V současné době je také členkou Komise 
pro sociálně právní ochranu dětí jako poradního orgánu Rady MČ Praha 3 a členkou 
Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Praze 3.   


Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR, ředitel spolku Beztíže   


Pracuje v Beztíži s ohroženou mládeží od roku 2008. Vede sociální služby Klub 
Beztíže  a Streetwork Beztíže, které kromě Prahy 3 působí také v Praze 2 a Praze 10. 
Dále se věnuje preventivním výjezdovým akcím, programům primární prevence ve 
školách, podílí se na realizaci inkluzivních vzdělávacích aktivit, zejména se 
zaměřením na zapojení dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Rád hledá 
nové způsoby řešení a inspiruje se dobrou praxí svých kolegů v Čechách i zahraničí. 
Absolvoval například tříměsíční stáž v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia.    


Bc. JANA LIŠKOVÁ, ředitelka Rodinného a komunitního centra Paleček   


Vystudovala bakalářské studium školského managementu na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. V roce 2012 založila soukromou mateřskou školu Paleček a od 
ledna 2016 provozuje na Praze 3 dvě dětské skupiny. Je spoluzakladatelkou  


Montessori škol Andílek a mezinárodního vzdělávacího centra Montessori 
pedagogiky.   
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Projekt: MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3   


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794   


Příloha č. 2 – závěrečné evaluační zprávy   


Členové realizačního týmu v průběhu projektu   


Jméno a příjmení   Pozice v projektu   Doba působení v projektu   


Anděl Petr   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Fučikovská Klára   finanční manažerka - účetní   22. 01. 2018 – 31. 10. 2018  


Gotmanovová Alena   administrativní tým – publicita   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Hausner Milan   


manažer projektu   09. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


expert strategického plánování 


MAP   


01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Miháliková Karolína   finanční manažerka   22. 01. 2018 – 11. 06. 2018  


Poláková Marcela   administrativní tým   01. 11. 2016 - 31. 10. 2018  


Satrapová Iva   


odborný tým (PS pro ZŠ)   14. 11. 2016 – 31. 03. 2017  


manažerka projektu   01. 07. 2017 – 31. 10. 2018  


Strosserová Alena   finanční manažerka – účetní   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


Šimánková Jana   


expert strategického plánování 


MAP   
01. 11. 2016 – 30. 06. 2017  


Vavříková Dulčinea   finanční manažerka   01. 11. 2016 - 19. 01. 2018  


 







 


 


Činnost pro projekt vykonávali také odborní pracovníci, lektoři, analytici, koordinátoři a 


členové pracovních skupin. Svou činnost vykonávali na základě dohod o provedení 


práce. Přehled jmen všech pracovníků je uveden v tabulce realizační tým, která se 


dokládala v rámci ŽoP v každém sledovaném období.   
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