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1. Vize 

Cílem projektu je zvyšování kvality vzd�lávání v mate�ských školách a základních 
školách na území správního obvodu Praha 16. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí 
vzájemné spolupráce a komunikace mezi aktéry, p�sobící v oblasti p�edškolního, 
základního i neformálního vzd�lávání. 

Naší vizí je kvalitní, dostupné a inkluzivní vzd�lávání v moderních budovách 
s odpovídajícím vybavením. Zajišt�ní tv�r�ího a podn�tného prost�edí pro žáky, ve 
kterém p�íjemn� dosáhnou co nejvyššího osobnostního rozvoje. Pedagogi�tí i 
nepedagogi�tí pracovníci jsou dostate�n� motivování, podpo�eny ze strany 
z�izovatele, zajiš�ují kvalitní výuku a spolupracují s žáky i s jejich rodinami. 

2. Popis zapojení aktér�

Strategický rámec MAP vzd�lávání na území správního obvodu Praha 16 byl 
p�ipraven a vytvo�en v souladu s metodickými materiály MŠMT a Postupy MAP. 

Správní obvod Praha 16 je tvo�en územím m�stských �ástí Praha 16: 
• Praha 16 - Radotín 
• Praha – Lipence 
• Praha – Lochkov 
• Praha – Velká Chuchle 
• Praha – Zbraslav 

Pro identifikaci priorit na území SO Praha 16 byli zapojení akté�i p�sobící v oblasti 
p�edškolního, základního, základního um�leckého, neformálního a zájmového 
vzd�lávání. 

Hlavní základnou pro setkávání aktér� v oblasti vzd�lávání je zasedací místnost M�
Praha 16 v Radotín�. Zde byl také dne 12. prosince 2016 sestaven �ídící výbor. 
Pozvánkou nominovaní zástupci byli: zástupce realizátora projektu MAP, zástupce 
kraje, zástupci z�izovatel� škol, zástupci vedení škol, zástupci organizací 
neformálního a zájmového vzd�lávání, zástupci základních um�leckých škol, 
zástupce KAP, zástupce rodi��, zástupce IPRÚ. 

Aktuální složení �ídícího výboru: 

• Mgr. Miroslav Knotek 
• Mgr. Zden�k St�íhavka   
• Mgr. Bc. Filip Kucha�
• Mgr. Hana Erlebachová 
• Mgr. Kamila Weberová Kucha�ová 
• Mgr. Zuzana Wildová 
• Mgr. Karel Nedoma 
• Ing. Miroslav �ížek 

Byly také sestaveny dv� pracovní skupiny: 

• Zástupce mate�ských škol: Mgr. V�ra Rohlíková 



• Zástupce základní škol: Mgr. Ji�í Kova�ík 

Realiza�ní tým je malý a akceschopný. Jeho nejd�ležit�jším úkolem bylo 
vyhodnocení území, nastavení priorit, cíl� a sesbírání projektových zám�r� pro 
investi�ní intervence.  

Velice d�ležitou sou�ástí tvorby MAP vzd�lávání ve správním obvodu Praha 16 je 
zajišt�ní informovanosti široké ve�ejnosti. K tomuto ú�elu nejlépe slouží webové 
stránky http://www.mcpraha16.cz/MAP.  

3. Popis priorit a cíl�

Priority a cíle vychází zejména z: 

• výsledk� dotazníkového šet�ení MŠMT, 
• výstup� konzultací s jednotlivými aktéry v oblasti vzd�lávání, 
• budoucích pot�eb pro zajišt�ní legislativních zm�n, 
• výsledk� dotazníkového šet�ení „Investi�ní projektový zám�r“. 

3.1 P�ehled povinných, doporu�ených a pr��ezových opat�ení MAP 
vzd�lávání 
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P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost - inkluze - kvalita 

�tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání 

Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním neúsp�chem 
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Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák�

Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a matematiky 
"STEM", co zahrnuje i EVVO) 

Kariérové poradenství v základních školách 
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Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák�

Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj sociálních a ob�anských kompetencí d�tí a žák�

Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák�

Investice do rozvoje kapacit základních škol 



Aktivity související se vzd�láváním mimo OP VVV, IROP a OP PPPR 

3.2  P�ehled priorit a cíl�

1. Infrastruktura v oblasti vzd�lávání. 
1.1 Zajistit dostate�nou kapacitu škol a školských za�ízení. 
1.2 Zajistit dostate�nou modernizaci a vybavení škol a školských za�ízení. 
1.3 Z�ídit speciální logopedické pracovišt� a pedagogicko-psychologické 

poradenské pracovišt�, jazykové a p�ípravné t�ídy. 
1.4 Zajistit dostate�nou kapacitu a kvalitu pro zájmové a neformální vzd�lávání. 

2. Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�
2.1 Rozvoj polytechnického vzd�lávání. 
2.2 Rozvoj environmentální výchovy a p�írodních v�d ve vzd�lávání d�tí a žák�

v�etn� venkovních u�eben EVVO. 
2.3 Rozvoj �tená�ské a matematické gramotnosti a pregramotnosti. 
2.4 Rozvoj jazykové gramotnosti a pregramotnosti. 
2.5 Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák�. 

3. Spolupráce v oblasti vzd�lávání. 
3.1 Vytvo�ení spolupracujícího prost�edí pro oblast vzd�lávání. 
3.2 Zapojování rodi�� a zákonných zástupc� do vzd�lávání d�tí a žák�. 
3.3 Podpora mimoškolních a volno�asových aktivit. 
3.4 Podpora kariérového poradenství na základních školách. 

4. Inkluze. 
4.1 Podpora d�tí a žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 
4.2 Podpora poradenských služeb pro d�ti a žáky se speciálními vzd�lávacími 

pot�ebami. 
4.3 Zajišt�ní bezbariérovosti. 

5. Podpora pedagogických i nepedagogických pracovník�. 
5.1 Podpora vzd�lávání pedagogických i nepedagogických pracovník�. 
5.2 Podpora vzd�lávání pedagogických i nepedagogických pracovník�

zam��ených na inkluzi. 



Priorita  1: Infrastruktura v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

1.1 Zajistit dostate�nou kapacitu škol a školských za�ízení

Zajistit dostate�nou kapacitu škol a školských za�ízení pomocí rekonstrukce, 
nástavby, výstavby novostavby, vytvo�ení nových t�íd a zvýšení kapacity ve 
stávající budov�. 

Vzhledem k tomu, že v sou�asné dob� jsou školy a školská za�ízení 
p�epln�na/p�etížena, je nutností zajistit novou, dostate�nou kapacitu. Dalším 
d�vodem pro zajišt�ní dostate�né kapacity škol a školských za�ízení je inkluze. 
Díky za�azení a za�len�ní všech d�tí a žák� (se SVP) do b�žné školy, je nutno 
navýšit stávající kapacity škol a školských za�ízení. V neposlední �ad� je t�eba 
zajistit dostate�nou kapacitu v mate�ských školách pro umíst�ní d�tí mladších 
3 let. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Investice do rozvoje kapacit základních škol (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et nových škol a školských za�ízení 
• Po�et zrekonstruovaných škol a školských za�ízení 
• Po�et vytvo�ených nových t�íd 
• Po�et žák� (dle navýšení kapacity) 



Priorita  1: Infrastruktura v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

1.2 Zajistit dostate�nou modernizaci a vybavení škol a školských za�ízení

Zajistit dostate�nou modernizaci a vybavení škol a školských za�ízení pomocí 
modernizace, nástavby, p�ístavby, rekonstrukce, bezbariérového p�ístupu, 
nového moderního a odpovídajícího vybavení, revitalizace školních areál�, 
snižování energetické náro�nosti budov, rekonstrukce a výstavba u�eben, 
zvýšení bezpe�nostních standard�, modernizace rekonstrukce a p�ístavba 
školních jídelen a kuchyní, modernizace a výstavba odborných u�eben pro 
rozvoj klí�ových kompetencí v�etn� jejich vybavení, z�ízení a modernizace 
venkovních u�eben, rekonstrukce a výstavby sportoviš�/h�iš�, t�locvi�en, 
vybudování a rozší�ení knihoven, laborato�í, školních družin.  

Vzhledem k tomu, že do b�žných mate�ských škol mají být p�ijímány i d�ti se 
SVP a od školního roku 2020/2021 rovn�ž d�ti dvouleté, je nutno vytvo�it v MŠ 
odpovídající prostory a vybavení, které odpovídá t�mto specifickým 
požadavk�m. V základních školách je nutno zajistit odpovídající prost�edí a 
vybavení pro rozvoj dovedností žák�, nejen s ohledem na inkluzivní opat�ení. 
D�ležitým faktorem je také bezbariérovost prostor. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 

zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

(volitelné opat�ení) 
• Rozvoj sociálních a ob�anských kompetencí d�tí a žák� (volitelné 

opat�ení) 
• Investice do rozvoje kapacit základních škol (volitelné opat�ení) 
• Aktivity související se vzd�láváním mimo OP VVV, IROP a OP PPPR 

(volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et zrekonstruovaných škol a školských za�ízení 
• Po�et nov� vybavených u�eben, venkovních u�eben 
• Po�et nových u�eben, venkovních u�eben 
• Po�et nových odborných u�eben s vazbou na klí�ové kompetence, 

venkovních u�eben 
• Po�et nov� vybavených odborných u�eben s vazbou na klí�ové 

kompetence, venkovních u�eben 
• Po�et bezbariérových u�eben 
• Po�et nových, zrekonstruovaných školních zahrad, venkovních 

prostor 



• Po�et nových, zrekonstruovaných sportoviš�/h�iš�

Priorita  1: Infrastruktura v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

1.3 Z�ídit speciální logopedické pracovišt� a pedagogicko-psychologické 
poradenské pracovišt�, jazykové a p�ípravné t�ídy 

Z�ídit speciální logopedické a PPP pracovišt� v rámci správního obvodu 
pomocí novostavby, rekonstrukce a zajistit jeho vybavení. Ke speciálnímu 
logopedickému a PPP pracovišti je t�eba zajistit odborn� vzd�laný personál, 
který bude dostate�n� motivován. Dalším velkým problémem ve správním 
obvodu jsou d�ti/žáci cizinc�. K p�ekonání jazykové bariéry by napomohly 
speciální jazykové t�ídy a možnost dou�ování �eského jazyka. Pro d�ti/žáky se 
SVP by byly vytvo�eny p�ípravné t�ídy. 

Vzhledem k tomu, že ve správním obvodu neexistuje speciální logopedické a 
PPP pracovišt�, bylo by vhodné z�ídit detašované pracovišt� p�ímo na území 
Prahy 16. V území se nachází pouze soukromá praxe. Velmi d�ležitou roli by 
toto detašované pracovišt� hrálo také ve vztahu k cizinc�m. Jazyková bariéra 
je ve vzd�lávacím procesu velkým problémem. Pro urychlení ovládání �eského 
jazyka by bylo vhodné zavést intenzivní dou�ování �eského jazyka ve 
speciálních jazykových t�ídách. Pro snížení rozdílu mezi d�tmi/žáky se SVP a 
pro jejich p�irozen�jší integraci mezi ostatní d�ti/žáky by pak byly využity také 
speciální p�ípravné dou�ovací t�ídy. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

St�ední vazba: 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Aktivity související se vzd�láváním mimo OP VVV, IROP a OP PPPR 
(volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et nov� z�ízených speciálních center 
• Po�et jazykových, p�ípravných t�íd 
• Po�et nových pracovních míst 
• Po�et podpo�ených d�tí/žák� se SVP 



Priorita  1: Infrastruktura v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

1.4 Zajistit dostate�nou kapacitu a kvalitu pro zájmové a neformální 
vzd�lávání. 

Je pot�eba zajistit obnovu a rozvoj materiáln�-technického zázemí po rozší�ení 
nabídky zájmového a neformálního vzd�lávání. 

Zajistit modernizace a výstavbu kapacit pro zájmové a neformální vzd�lávání a 
samoz�ejm� zajistit odpovídající vybavení. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

(volitelné opat�ení) 
• Rozvoj sociálních a ob�anských kompetencí d�tí a žák� (volitelné 

opat�ení) 
• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Aktivity související se vzd�láváním mimo OP VVV, IROP a OP PPPR 

(volitelné opat�ení) 

Indikátory • Po�et podpo�ených organizací 



Priorita  2: Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�

Cíl a popis 
cíle 

2.1 Rozvoj polytechnického vzd�lávání

Cílem je zvýšení zájmu a podpora polytechnického vzd�lávání u d�tí a žák�.  

Podpora zahrnuje vybudování adekvátního zázemí v podob� vybavených dílen 
(modernizace a výstavba odborných u�eben, v�etn� vybavení). Podpora aktivit 
neformálního vzd�lávání v oblasti polytechnické výchovy. Zajišt�ní podpory 
nových forem výuky – digitalizace. 

D�ležité je vytvá�ení pozitivního vztahu k polytechnickému vzd�lávání již 
v mate�ských školách (rukod�lné �innosti, polytechnické hry a stavebnice). 

Velmi d�ležitou roli hraje také vzd�lávání pedagog� v oblasti nových metod a 
vzájemná vým�na zkušeností. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et podpo�ených d�tí/žák�
• Po�et nov� vytvo�ených (zrekonstruovaných) odborných u�eben 
• Po�et proškolených pedagog�



Priorita  2: Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�

Cíl a popis 
cíle 

2.2 Rozvoj environmentální výchovy a p�írodních v�d ve vzd�lávání d�tí a 
žák� v�etn� venkovních u�eben EVVO

Cílem je zvýšení kvality a podpora environmentálního vzd�lání. Podporou 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti p�írodních v�d a EVVO bude zajišt�n 
rozvoj kompetencí d�tí a žák�. 

Je pot�eba rozší�it nabídku, po�ídit nové environmentální výukové programy. 
Zajistit podporu vzd�lávacích akcí pro d�ti a žáky. Podpo�it aktivity 
neformálního vzd�lávání v oblasti environmentální výchovy a p�írodních v�d. 
Zajišt�ní modernizace a výstavby odborných u�eben pro rozvoj p�írodních v�d, 
environmentální výchovy a vzd�lávání d�tí a žák� v�etn� EVVO a venkovních 
u�eben. 

D�ležité je vytvá�ení pozitivního vztahu k životnímu prost�edí již v mate�ských 
školách (nap�íklad vytvo�ením venkovních u�eben). 

Velmi d�ležitou roli hraje také vzd�lávání pedagog� v oblasti nových metod a 
vzájemná vým�na zkušeností. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et podpo�ených d�tí/žák�
• Po�et vzd�lávacích aktivit (p�ednášek, besed, akcí) 
• Po�et nových nebo zrekonstruovaných odborných u�eben pro 

rozvoj p�írodních v�d a environmentální výchovy a vzd�lávání d�tí a 
žák� v�etn� venkovních u�eben EVVO 

• Po�et proškolených pedagog�



Priorita  2: Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�

Cíl a popis 
cíle 

2.3 Rozvoj �tená�ské a matematické gramotnosti a pregramotnosti

Cílem je zvýšení kvality a podpora rozvoje �tená�ské a matematické 
gramotnosti u d�tí a žák�. 

D�ležité je vytvá�ení pozitivního vztahu d�tí ke knihám a matematice již 
v mate�ských školách (nap�íklad vytvo�ením knižních koutk�, po�ízení her na 
podporu po�ítání a logického myšlení). Jedná se o rozvoj a podporu �tená�ské 
a matematické pregramotnosti. 

Na základních školách je pot�eba zajistit rozvoj �tená�ské a matematické 
gramotnosti pomocí zavedení moderních metod a forem výuky, moderního 
vybavení a praktickou využitelností t�chto znalostí. Je pot�eba vytvo�it nové 
nebo zrekonstruovat p�vodní prost�edí, v�etn� odpovídajícího vybavení pro 
dané p�edm�ty. Podpo�it rozvoj a vybavení školních knihoven. Podporovat 
neformální formy vzd�lávání, které vedou ke zvýšení atraktivity a zájmu o tyto 
p�edm�ty (v�etn� kroužk�, sout�ží, koutk� a podobn�). 

Velmi d�ležitou roli hraje také vzd�lávání pedagog� v oblasti nových metod a 
vzájemná vým�na zkušeností. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et podpo�ených d�tí/žák�
• Po�et vzd�lávacích aktivit (p�ednášek, besed, akcí, kroužk�) 
• Po�et nových nebo zrekonstruovaných odborných u�eben pro 

rozvoj �tená�ské a matematické gramotnosti a pregramotnosti, 
v�etn� jejich vybavení 

• Po�et inovativních metod a forem výuky 
• Po�et proškolených pedagog�



Priorita  2: Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�

Cíl a popis 
cíle 

2.4 Rozvoj jazykové gramotnosti a pregramotnosti

Cílem je rozvíjení jazykové gramotnosti a pregramotnosti a podporovat 
motivaci u�it se cizí jazyky. Jedná se o cílený rozvoj jazykové gramotnosti d�tí 
a žák� pomocí moderních metod a forem výuky, tak i zajišt�ní odpovídajícího 
prost�edí pro výuku (v�etn� vybavení). 

D�ležité je vytvá�ení pozitivního vztahu k u�ení se cizímu jazyku již 
v mate�ských školách (nap�íklad pomocí rané výuky cizího jazyka a her). 

Je vhodné podporovat metody formy výuky cizích jazyk� (nap�. CLIL). Velmi 
efektivní je mezinárodní spolupráce škol (nap�. vým�nné stáže a zahrani�ní 
pobyty). 

Vhodná je také spolupráce s institucemi poskytujícími neformální vzd�lávání, 
jazykové instituty a volno�asovými aktivitami zam��enými na cizí jazyk. 

Velmi d�ležitou roli hraje také vzd�lávání pedagog� v oblasti nových metod a 
vzájemná vým�na zkušeností. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 
(volitelné opat�ení) 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et nových nebo zrekonstruovaných u�eben, v�etn�
odpovídajícího vybavení 

• Po�et projekt� zam��ených na podporu mezinárodní spolupráce 
• Po�et proškolených pedagog�



Priorita  2: Rozvoj klí�ových kompetencí d�tí a žák�

Cíl a popis 
cíle 

2.5 Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák�

Cílem je zvýšení digitální gramotnosti pregramotnosti pomocí moderních 
technologií ve výuce v oblasti ICT, ale také využívání moderních technologií 
v dalších vyu�ovacích p�edm�tech. 

Je pot�eba zajistit výstavbu �i rekonstrukci odborných u�eben, v�etn�
odpovídajícího a moderního vybavení. S ohledem na využitelnost moderních 
technologií je t�eba zajistit a rozši�ovat vnit�ní konektivitu škol a dalších 
za�ízení. 

Velmi d�ležitou roli hraje také vzd�lávání pedagog� v oblasti nových metod a 
vzájemná vým�na zkušeností. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 
• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et nových nebo zrekonstruovaných u�eben 
• Po�et vybavených u�eben 
• Kapacita nových nebo zrekonstruovaných u�eben  
• Po�et proškolených pedagog�



Priorita  3: Spolupráce v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

3.1 Vytvo�ení spolupracujícího prost�edí pro oblast vzd�lávání

Základem je posílení systému vzájemného sdílení informací mezi jednotlivými 
aktéry, p�sobícími v oblasti vzd�lávání (z�izovatelé, školy a školská za�ízení, 
organizace p�sobící v oblasti zájmového a neformálního vzd�lávání a tak 
dále). Základem spolupráce je zajišt�ní pravidelné informovanosti. Ideálním 
zp�sobem je také zajišt�ní pravidelného setkávání a sdílení zkušeností. 

Vzhledem k tomu, že bude možno sdílet a využívat p�íklady dobré praxe, bude 
možné zajistit rychlou inspiraci a zavést nová efektivní �ešení v oblasti 
vzd�lávání. Dojde také k prohloubení spolupráce mezi z�izovateli a školskými 
za�ízeními. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et akcí zam��ených na vým�nu zkušeností 
• Po�et pedagog�, kte�í se zú�astní vým�ny zkušeností 
• Po�et škol a školských za�ízení, které se zú�astní vým�ny 

zkušeností 
• Vytvo�ený systém pro sdílení informací 



Priorita  3: Spolupráce v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

3.2 Zapojování rodi�� a zákonných zástupc� do vzd�lávání d�tí a žák�

Zajišt�ní dostate�né informovanosti rodi�� a zákonných zástupc� d�tí a žák� o 
d�ní ve škole (po�ádané akce, problematika inkluze a za�le�ování do 
spole�nosti). Podpo�ení spolupráce mezi pedagogy a rodinami d�tí a žák�, 
zjišt�ní pot�eb a p�ání rodin, ale i d�tí/žák�. 

D�ležité je také podpo�it klí�ové kompetence prost�ednictvím zapojení rodin 
(domácí �etba – �tená�ská gramotnost). Pro tento cíl je d�ležitá podpora 
fungování školských rad a Sdružení rodi��. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

St�ední vazba: 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 

zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

(volitelné opat�ení) 
• Rozvoj sociálních a ob�anských kompetencí d�tí a žák� (volitelné 

opat�ení) 
• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 
• Po�et aktivit sm��ujících k zapojení rodi�� a zákonných zástupc� do 

vzd�lávání d�tí a žák�



Priorita  3: Spolupráce v oblasti vzd�lávání.

Cíl a popis 
cíle 

3.3 Podpora mimoškolních a volno�asových aktivit

Zajišt�ní podpory a spolupráce všech organizací poskytujících neformální 
vzd�lávání ve správním obvodu. Zefektivnit spolupráci mezi školami a 
školskými za�ízeními a organizacemi poskytujícími neformální vzd�lávání. 
Podporovat po�ádané spole�enské a kulturní akce pro širokou ve�ejnost. 
Zajistit rozvoj osobnosti a kompetencí d�tí a žák� prost�ednictvím 
mimoškolních a volno�asových aktivit. Podpora zapojení rodiny do mimoškolní 
a volno�asové aktivity. 

Instituce zájmového a neformálního vzd�lávání p�ispívají svojí náplní k rozvoji 
�inností v oblasti klí�ových kompetencí d�tí a žák� a zejména pak k jejich 
praktickým schopnostem v oblasti technických, výtvarných, rukod�lných a 
podobn�. Zam��ují se na oblast práce v pravidelné zájmové �innosti i 
p�íležitostných �innostech. D�ležitým faktorem je taktéž snižování prevence 
rizikového chování.  

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

Slabá vazba: 

• �tená�ská a matematická gramotnost v základním vzd�lávání (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 

zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

(volitelné opat�ení) 
• Rozvoj sociálních a ob�anských kompetencí d�tí a žák� (volitelné 

opat�ení) 
• Rozvoj kulturního pov�domí a vyjád�ení d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 

Indikátory 
• Po�et podpo�ených organizací 
• Po�et po�ádaných akcí 



Priorita  3: Spolupráce v oblasti vzd�lávání

Cíl a popis 
cíle 

3.4 Podpora kariérového poradenství na základních školách

Cílem je poskytnout p�edevším odbornou poradenskou �innost p�i volb�
dalšího stupn� vzd�lávání a volb� povolání. Navázat spolupráci se st�edními 
školami a zam�stnavateli. 

Zajišt�ní a po�ádání akcí zam��ených na kariérové poradenství. Podpora akcí 
zam��ených na setkávání žák� a zam�stnavatel� (exkurze, besedy, 
p�ednášky). Podpora setkávání zam�stnavatel� a zástupc� škol. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• Kariérové poradenství v základních školách (doporu�ené opat�ení) 

St�ední vazba: 

• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Indikátory 
• Po�et poradenských akcí 
• Po�et nov� vzniklých spoluprací 



Priorita  4: Inkluze

Cíl a popis 
cíle 

4.1 Podpora d�tí a žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami

Cílem je zajistit co nejv�tší podporu a vyrovnat podmínky pro vzd�lávání d�tí a 
žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami tak, aby došlo k rozvoji jejich 
klí�ových kompetencí v maximální možné mí�e, a to v hlavním vzd�lávacím 
proudu. Je nutné vytvo�it materiáln�-technické, personální a institucionální 
zázemí, které vzd�lávání d�tí se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
v b�žných školách umožní. 

Cíl bude zajišt�n po�ízením speciálního vybavení (kompenza�ní pom�cky, 
speciální pom�cky). Je nutné investovat do nových t�íd (jak ZŠ, tak MŠ) za 
ú�elem integrace žák� se SVP. Aktivní podporou a vytvo�ením p�ípravných t�íd 
na základních školách. Je pot�eba zajistit dostatek odborného personálu, který 
musí být motiva�n� ohodnocen za svou práci. Je nutné zajistit dostatek 
pracovník�, zam��ených na inkluzi (asistenti pedagog�, psychologové, 
logopedi, ch�vy, a tak dále). Nesmíme také zapomínat na podporu nadaných 
žák� a podporu d�tí a žák� cizinc�. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et nových t�íd s integrovanými žáky se SVP (MŠ, ZŠ) 
• Po�et žák� v p�ípravných t�ídách 
• Po�et podpor nadaných/talentovaných žák�



  

Priorita  4: Inkluze

Cíl a popis 
cíle 

4.2 Podpora poradenských služeb pro d�ti a žáky se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami

Zajišt�ní dostate�ného využití a kapacit služeb pedagogicko-psychologického 
poradenství. Je pot�eba pro ZŠ i MŠ zkvalitnit diagnosticko-informa�ní 
poradenství systému s využitím služeb pedagogicko-psychologického 
poradenství a jejich p�iblížení žák�m, jejich rodinám i u�itel�m. 

Je pot�eba podpo�it spolupráci s PPP centry a speciálními centry. Zajistiti a 
spolupracovat s klinickými psychology a dalšími odborníky. Podpora a rozvoj 
školních poradenských pracoviš�. Podpora a zajišt�ní koordinace všech 
poradenských pracoviš� na území správního obvodu. Je nutné zajistit 
dostate�né kapacity a odbornost pracovník� zam��ených na inkluzi. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Indikátory 

• Po�et speciálních center 
• Po�et školních poradenských center 
• Po�et pracovník�, zam��ených na inkluzi 

Priorita  4: Inkluze

Cíl a popis 
cíle 

4.3 Zajišt�ní bezbariérovosti

Cílem je zajišt�ní bezbariérového vstupu do škol a školských za�ízení, ale také 
bezbariérový interiérový pohyb d�tí a žák�. Bezbariérovost je podmínkou pro 
umožn�ní vstupu handicapovaným (d�ti, žáci, jejich rodiny). 

Je nutné pomocí rekonstrukce �i modernizace a po�ízením kompenza�ních 
pom�cek zajistit celkovou bezbariérovost budov, poskytující formální i 
neformální vzd�lávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Indikátory • Po�et bezbariérových budov 



Priorita  5: Podpora pedagogických pracovník�

Cíl a popis 
cíle 

5.1 Podpora vzd�lávání pedagogických i nepedagogických pracovník�

Je nutné zajistit kvalitu pedagogického sboru, který reaguje na aktuální trendy, 
ovládá požadované kompetence a znalosti. 

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky je t�eba zajistit systematickou 
podporu rozvoje oborových a didaktických kompetencí. Je pot�eba zajistit 
vzd�lávání zam��ené na tvorbu školních vzd�lávacích plán� (s ohledem na 
inkluzi). Pedagogi�tí i nepedagogi�tí pracovníci musí být dostate�n� finan�n�
ohodnoceni a tím motivování. Další d�ležitou motivací je podpora 
osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyho�ení, podpora konzultací, 
sdílení zkušeností, stáže, zahrani�ní stáže a vým�nné pobyty a psychologická 
podpora. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

St�ední vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení) 

Slabá vazba: 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a žák� (doporu�ené opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v polytechnickém vzd�lávání (podpora 

zájmu, motivace a dovedností v oblasti v�dy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, co zahrnuje i EVVO); (doporu�ené opat�ení) 

• Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a žák� (volitelné opat�ení) 
• Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro aktivní používání cizího jazyka 

(volitelné opat�ení) 

Indikátory 
• Po�et podpo�ených pedagogických a nepedagogických pracovník�
• Po�et stáží 



Priorita  5: Podpora pedagogických pracovník�

Cíl a popis 
cíle 

5.2 Podpora vzd�lávání pedagogických i nepedagogických pracovník�
zam��ených na inkluzi

Je nutné zajistit kvalitu pedagogického sboru, který reaguje na aktuální trendy, 
ovládá požadované kompetence a znalosti. S nástupem „inkluze“ je nutné 
získat adekvátní odborné znalosti, které umožní efektivní práci s d�tmi a žáky. 

Zajistit rozši�ování kompetencí spojených se vzd�láváním d�tí a žáku se SVP. 
V MŠ zajišt�ní ch�v, asistent� pedagog� atd. – rozši�ování kompetencí se 
vzd�láváním d�tí mladších 3 let. 

Vazba na 
povinná a 
doporu�ená 
opat�ení 
(témata) dle 
Postup�
MAP 

Silná vazba: 

• P�edškolní vzd�lávání a pé�e: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné 
opat�ení) 

• Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem (povinné opat�ení)

Indikátory • Po�et podpo�ených pedagogických a nepedagogických pracovník�



3.3 Cíle MAP vs. Povinná, doporu�ená a volitelná opat�ení (témata)

Postup� MAP se 3 úrovn�mi vazby (X - slabá, XX – st�ední, XXX - silná) 

  
Specifické cíle

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

P
o

vi
n

n
á 

o
p

at
�e

n
í

P�edškolní vzd�lávání a pé�e: 
dostupnost - inkluze - kvalita 

XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XX XX XXX XX   XXX XXX XXX XX XXX

�tená�ská a matematická gramotnost 
v základním vzd�lávání 

  XXX XX   XXX   XXX X     XX X             

Inkluzivní vzd�lávání a podpora d�tí 
a žák� ohrožených školním 
neúsp�chem 

  XXX XXX XX           XX XXX X X  XXX XXX XXX XX XXX

D
o

p
o

ru
�
en

á 
o

p
at
�e

n
í Rozvoj podnikavosti a iniciativy d�tí a 

žák�
  XXX   XXX         XXX   X X         X   

Rozvoj kompetencí d�tí a žák� v 
polytechnickém vzd�lávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v 
oblasti v�dy, technologií, inženýringu 
a matematiky "STEM", co zahrnuje i 
EVVO) 

XXX   XX XXX XXX     X   X X XX       X   

Kariérové poradenství v základních 
školách 

                        XXX           

P
r�
�e

zo
vá

 a
 v

o
lit

el
n

á 
o

p
a

t�
en

í

Rozvoj digitálních kompetencí d�tí a 
žák�

  XXX   X X X X   XXX   X X         X   

Rozvoj kompetencí d�tí a žák� pro 
aktivní používání cizího jazyka 

  XXX   X       XXX     X X         X   

Rozvoj sociálních a ob�anských 
kompetencí d�tí a žák�

  XXX   X             X X             

Rozvoj kulturního pov�domí a 
vyjád�ení d�tí a žák�

      X   X X X X X X X             

Investice do rozvoje kapacit 
základních škol 

XXX XXX                                 

Aktivity související se vzd�láváním 
mimo OP VVV, IROP a OP PPPR 

XXX X X                             
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4. Investi�ní priority 

Seznam projektových zám�r� pro investi�ní intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 
zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 16. 

Identifikace školy, 
školského za�ízení 
�i dalšího subjektu  
Název: 
I�O: 
RED IZO: 
IZO: 

Název projektu: O�ekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v 
K�

O�ekávaný 
termín 
realizace 
projektu 
(od – do) 

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klí�ové kompetence /OP 
PPR 

Bezbari
érovost 
školy, 
školské
ho 
za�ízen
í  

Rozši�ov
ání 
kapacit 
kmenový
ch 
u�eben 
mate�ský
ch nebo 
základníc
h škol 
**** 

Komplem
entární 
projekt 
s SC 4.2 
/ 
P�ípadn�
Jiné 

Cizí 
jazyk 

P�írod
ní 
v�dy 
** 

Tech
nické 
a 
�eme
slné 
obory 
** 

Práce 
s digit
ál. 
techn
ologie
-mi 
*** 

Polyt
echni
cká 
výcho
va 

Základní škola 
Praha – Lipence 
�ernošická 168, 
155 31 Praha – 
Lipence 
I�O: 70108145 
RED IZO: 
600038335 
IZO: 102385246 

Rozvoj 
pracovních 
�inností 

200 000 – 
2 000 000 

7/2017 a 
výše 

1.2 
2.1 
2.2 

Personální 
podpora (školní 
psycholog a 
speciální 
pedagog) 

23 100 – 
31 910 
K�/plný 
úvazek 

Od 9/2017 
a výše 

4.1 
4.2 

P�ístavba 
Základní školy 
Praha – 
Lipence 
(kmenové a 
odborné 
u�ebny) 

30 000 000 2/2018 do 
12/2018 

1.1, 
1.2, 
2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5, 
4.1, 4.3 

Rozvoj 500 000 – Od 9/2017 1.2 
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jazykové a 
po�íta�ové 
gramotnosti 
(vybavení 
po�íta�ové 
u�ebny 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

2 000 000 a výše 2.4 
2.5 

Vzd�lávání 
pedagog�

100 000 – 
200 000 

Od 9/2017 
a výše 

4.1 
5.2 

Rekonstrukce a 
p�ístavba 
víceú�elové 
haly (sport a 
kroužky 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

3 000 000 
– 5 000 
000 

Od 1/2018 
a výše 

1.2 
1.4 
3.3 

Badatelsky 
orientovaná 
výuka 
p�írodních v�d 
(vybavení) 

300 000 – 
500 000 

9/2017 – 
6/2018 

1.2 
2.2 

Mate�ská škola 
Praha – Radotín 
Nám. Osvoboditel�
1367/25, 153 00 
Praha – Radotín 
I�O: 70882541 
RED IZO: 
600037631 
IZO: 102537267 

Rozši�ování 
kapacit 
kmenových 
u�eben MŠ 
(nové kapacity 
a vybavení 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

15 000 000 9/2017 – 
9/2019 

1.1 
1.2 
4.1 
4.3 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
(vybavení 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

300 000 9/2017 – 
9/2018 

1.2 
2.1 
2.5 
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Základní škola 
Praha – Radotín 
Lou�anská 1112/3, 
153 00 Praha – 
Radotín 
I�O: 70874263 
RED IZO: 
600038203 
IZO: 102385190 

Zvýšení 
kapacity ZŠ – 
p�dní vestavba 
a za�ízení 
bezbariérového 
p�ístupu 

30 000 000 2017 - 
2018 

1.1, 
1.2, 
2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5, 
4.1, 
4.3 

Vybavení 
rekonstruované 
u�ebny 
polytechnické 
výchovy 

800 000 Jaro, léto 
2017 

1.2 
2.1 

Mate�ská škola 
Matjuchinova 
U Lékárny 592, 156 
00 Praha – 
Zbraslav 
I�O: 68404379 
RED IZO: 
600037886 
IZO: 107502119 

Nákup budovy 
a pozemku MŠ 
Matjuchinova 

30 000 000 2017 - 
2018 

1.1 
1.2 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
(vybavení 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

200 000 – 
350 000 

9/2017 – 
9/2018 

1.2 
2.3 
2.5 

Mate�ská škola 
M� Praha – 
Zbraslav 
Zbraslavské 
nám�stí 464, 
156 00 Praha – 
Zbraslav 
I�: 00241857 

Výstavba nové 
budovy MŠ 

1 000 000 2018 1.1 
1.2 
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Základní škola 
Vladislava Van�ury, 
Praha – Zbraslav 
Hauptova 591, 156 
00 Praha – 
Zbraslav 
I�O: 61386961 
RED IZO: 
600038394 
IZO: 102385351 

Hydroizolace –
budova 
Hauptova 

5 000 000 7/2017 – 
8/2018 

1.2 

Snížení 
energetické 
náro�nosti ztrát 
ZŠ – budova 
Nad Parkem 

1 500 000 2017 - 
2018 

1.2 

Snížení 
energetických 
ztrát ZŠ – 
budova 
Hauptova 

20 000 000 2017 - 
2018 

1.2 

Modernizace 
školního h�išt�

38 000 000 6/2017 – 
9/2017 

1.2 
1.4 
3.3 

ICT a AV 
vybavení 
základní školy 

9 000 000 2018 1.2 
2.1 
2.5 

Budova 
Hauptova, U 
Lékárny – 
revize kapacity 
budovy 

1 000 000 2017 1.1 
1.2 

Modernizace ZŠ 
Vladislava 
Van�ury, Praha 
– Zbraslav 
(nová oborová 
u�ebna cizích 
jazyk� s vazbou 
na klí�ové 
kompetence) 

2 500 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.2 
2.4 

Modernizace ZŠ 
Vladislava 
Van�ury, Praha 

2 000 000 1.9.2017 – 
30.6.2019 

1.2 
1.3 
2.3 
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– Zbraslav
(vznik a 
vybavení 
odborné 
u�ebny 
zam��ené na 
jazyky s vazbou 
na klí�ové 
kompetence a 
její vybavení) 

4.1 

Modernizace ZŠ 
Vladislava 
Van�ury, Praha 
– Zbraslav 
(odborná 
u�ebna IT a její 
vybavení 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

1 500 000 1.9.2017 –  
31.12.2018 

1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Modernizace ZŠ 
Vladislava 
Van�ury, Praha 
– Zbraslav 
(oborová 
u�ebna 
hudební a 
výtvarné 
výchovy) 

750 000 1.9.2017 –  
31.12.2018 

1.2 

Modernizace ZŠ 
Vladislava 
Van�ury, Praha 
– Zbraslav – 
nová oborová 
u�ebna – 
u�ebna 
p�írodopisu a 
nezbytné 
vybavení 
u�ebny 

2 500 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
2.5 

Základní um�lecká 
škola Praha – 
Zbraslav 

Dostavba 
odborných 
u�eben – 

2 500 000 �erven 
2017 – zá�í 
2018 

1.1 
1.2 
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Opata Konráda 
1196, Zbraslav, 156 
00 Praha 5 
I�O: 67363237 
RED IZO: 
600038548 
IZO: 102173486 

odborné 
u�ebny, VO a 
skupinové 
interpretace 

Mate�ská škola Nad 
Parkem 
Nad Parkem 1181, 
156 00 Praha - 
Zbraslav 
I�O: 70098093 
RED IZO: 
600037894 
IZO: 107502127 

P�írod�
nadosah 
(odborné 
vybavení 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

200 000 6/2017 – 
6/2018 

1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.5 

Logopedie nás 
baví (školení 
pedagog�
„logopedie“) 

300 000 9/2017 – 
6/2018 

1.2 
1.3 
5.2 

Komunikujeme 
se sv�tem 
(po�ízení 
digitální 
technologie 
s vazbou na cizí 
jazyky a další 
klí�ové 
kompetence) 

350 000 6/2017 – 
6/2018 

1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Základní škola 
Charlotty 
Masarykové, Praha 
5 – Velká Chuchle 
Starochuchelská 
240/38, 159 00 
Praha 5 – Velká 
Chuchle 
I�O: 
RED IZO: 
600038394 
IZO: 102385351 

P�ístavba 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle (nové 
kapacity a 
odborné 
u�ebny 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

60 000 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.1, 
1.2, 
2.1, 
2.2, 
2.3, 
2.4, 
2.5, 
4.1, 
4.3 
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Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle – nová 
t�locvi�na a její 
vybavení

1 500 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.1 
1.2 
3.3 
1.4 

Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle -
cvi�ná školní 
kuchy�ka 
s moderním 
vybavením 

1 000 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.1 
1.2 
2.1 

Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle – 
vybavení 
po�íta�ové 
u�ebny 

500 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.2 
2.1 
2.5 

Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle – 
vybudování a 
vybavení 
odborné 
u�ebny pro 
p�írodov�dné 
p�edm�ty

2 000 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.1 
1.2 
2.2 

Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 

5 000 000 1.1.2018 – 
30.6.2018 

1.2 
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Praha 5 – Velká 
Chuchle – nové 
prostory a 
vybavení školní 
kuchyn� a 
jídelny 
Modernizace 
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle – nové 
kmenové a 
odborné 
u�ebny a jejich 
vybavení 

1 800 000 1.7.2017 – 
31.12.2018 

1.2 

Detašované 
pracovišt�
Základní školy 
Charlotty 
Masarykové, 
Praha 5 – Velká 
Chuchle – nové 
kontejnerové 
u�ebny 
(kapacita) 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence 
(v�etn�
vybavení)

3 000 000 1.3.2017 – 
31.8.2017 

1.1 

Mate�ská škola 
Velká Chuchle 
Na Ciheln� 456/17, 
159 00 Praha 5 – 
Velká Chuchle 
I�O: 75077451 
RED IZO: 
661102106 
IZO: 150006357 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
(po�ízení 
technologií 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence) 

100 000 – 
150 000 

9/2017 – 
9/2018 

1.2 
2.1 
2.5 
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Soukromá 
mate�ská škola a 
základní škola 
Petrklí�
nám�stí 
Osvoboditel�
1368/27, 153 00 
Praha Radotín 
I�O: 71340858 
RED IZO: 
551102513 
IZO (MŠ 
161102603) 
IZO (ZŠ 
181079224) 

P�ípravná 
t�ída/nultý 
ro�ník – 
Soukromá ZŠ 
Petrklí�
(vybavení 
u�eben 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence a 
školení 
pedagog�)  

500 000 1.9.2018 1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
5.2 

D�ti do dvou let 
v MŠ Petrklí� – 
Soukromá MŠ 
Petrklí�
(vybavení 
u�eben 
s vazbou na 
klí�ové 
kompetence a 
školení 
pedagog�) 

500 000 1.9.2017 1.1 
2.1 
5.2 

Soukromé 
poradenské 
centrum – 
Soukromá MŠ a 
ZŠ Petrklí�

3 500 000 1.9.2017 – 
31.8.2019 

1.3 
4.1 
4.2 
5.2 

Soukromá MŠ a 
ZŠ Petrklí� – 
navýšení 
kapacity 
(inkluze/integra
ce) 

2 500 000 1.9.2017 – 
31.8.2019 

1.1 
1.2 
4.1 

ZŠ Petrklí�
rozší�ení 
kapacity Nákup 
budovy a 
pozemku 

20 000 000 1.9. 2017 – 
31.8.2019 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 




