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Vize
Chceme, aby z našich dětí vyrostli dospělí lidé, kteří jsou nejen dobře připraveni na svoji
pracovní kariéru, ale i cestu celým životem. Dospělí lidé, kteří jsou zdravě sebevědomými
občany s pevně zakořeněnými demokratickými hodnotami, úctou k lidským právům,
respektem k životnímu prostředí a v neposlední řadě dospělí lidé, kteří vytváří a udržují dobré
mezilidské vztahy a poskytují dobré zázemí svým rodinám. Chceme, aby si naše děti do
dalšího života kromě znalostí a dovedností odnesly především radost z učení a schopnost
naučit se novým věcem a o světě kolem sebe dokázaly kriticky přemýšlet.
Pro všechny naše děti zajistíme podmínky, aby mohly rozvíjet svůj potenciál, a to jak v rámci
školy, do které chodí rády, tak i během svých mimoškolních aktivit. Zajistíme dostatečné
kapacity a kvalitní materiální zázemí pro naše děti, žáky, učitele a všechny ostatní, kteří se na
vzdělávání podílí. Vytvoříme pro naše učitele a další pracovníky ve školství takové podmínky,
aby je těšila jejich práce a aby stejně jako naše děti chodili do škol rádi. Na tomto základu
chceme dosahovat dalšího zlepšování kvality vzdělávání ve všech školách a školských
zařízeních na našem území. Zvyšování kvality chceme též podpořit dalším zlepšováním
vzájemné komunikace mezi školskými zařízeními, jejich zřizovateli, rodiči a dětmi,
prohlubováním vzájemné spolupráce a využíváním příkladů dobré praxe a osvědčených
postupů vzešlých jak z našich škol, tak zvenčí.
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Popis zapojení aktérů
Partnerství a spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání na území obvodu Prahy 11 probíhaly na
běžné úrovni již před začátkem projektu MAP. V rámci projektu dochází k postupnému
přechodu z ad-hoc úrovně spolupráce na systematickou formu rozšířenou o další zapojené
aktéry. První impulz k prohloubení spolupráce vzešel od Městské části Praha 11, která oslovila
další zřizovatele působící ve stejném školském obvodě, a to jmenovitě Městskou část Praha
Šeberov, Městskou část Praha Újezd a Městskou část Praha Křeslice. Dále byly ke spolupráci
vyzvány všechny mateřské a základní školy zřizované v rámci školského obvodu Prahy 11,
soukromé školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, skautská organizace a
prostřednictvím webových stránek MČ Praha 11 i veřejnost, která se může k dílčím částem
MAP
vyjadřovat
prostřednictvím
speciálně
zřízené
emailové
adresy
map_pripominky@praha11.cz. Pro potřeby koordinace projektu vznikl malý realizační tým v
čele s projektovým manažerem. Na odbornou stránku projektu dohlíží expert na strategické
plánování a 3 experti na vzdělávání.
Základní informace o projektu MAP byly poprvé představeny na společném setkání aktérů ve
vzdělávání, které proběhlo 10. června 2016 v prostorách ZŠ Pošepného náměstí. Aktivní
zájem o participaci na projektu MAP pak mimo všechny oslovené městské části projevilo
celkem 31 státních MŠ a ZŠ, 5 soukromých ZŠ a MŠ, 1 ZUŠ, 1 DDM a společnost Kroužky
zajišťující volnočasové aktivity na většině škol v obvodu. Partneři poté delegovali své zástupce
do Řídícího výboru a jednotlivých pracovních skupin.
Projekt MAP na Praze 11 byl zahájen dne 15. ledna 2017. V té době již bylo vybráno všech 15
členů Řídícího výboru, kteří se poprvé sešli 27. ledna 2017 na ustavující schůzi, při které
schválili svůj statut a jednací řád. Během tvorby Strategického rámce se Řídící výbor sešel na
celkem třech jednáních, na kterých diskutoval a schvaloval jednotlivé jeho části, vizi, priority a
cíle, průběh vzniku i celou podobu dokumentu.
Ještě před zahájením projektu proběhl mezi školami dotazníkový průzkum, který měl za cíl
zmapovat jejich zájem o jednotlivá opatření MAP. Na základě jeho vyhodnocení bylo určeno
celkem 9 opatření, na která se MAP zaměří. Pro každé z těchto opatření byl vybrán odborný
garant a 3 členové pracovní skupiny. Dne 1. února 2017 se v sídle MČ Praha 11 uskutečnil
první společný kulatý stůl, kde se sešli garanti pro jednotlivá opatření, experti a členové
realizačního týmu. Během února se scházeli členové pracovních skupin a společně s garanty
pracovali na SWOT3 analýzách pro jednotlivá opatření, které se staly východiskem pro určení
prioritních oblastí MAP. Relevantnost jednotlivých takto vzešlých priorit byla ověřena v rámci
škálování, kdy byly osloveny všechny školy a vybrané neziskové organizace bez ohledu na to,
zda-li jsou či nejsou partnery projektu. Výsledky analýz a škálování pak byly tématem
2. společného kulatého stolu, který se uskutečnil v budově ZŠ Campanus dne 7. března 2017.
Jednotlivé kapitoly Strategického rámce poté zpracoval odborný tým pod vedením experta na
strategické plánování a dne 28. března 2017 schválil Řídící výbor.
Průběh celého projektu je dokumentován na webových stránkách Městské části Praha 11,
důležité informace jsou rovněž zveřejňovány v časopise Klíč, který městská část vydává.
Jednotliví partneři projektu jsou pravidelně informováni formou reportů zasílaných emailem a
na osobních setkáních.
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Popis priorit a cílů
Přehled priorit a cílů
Priorita 1.

Kvalita

Oblast 1.1.

Rozvoj klíčových kompetencí

Cíl 1.1.1.

Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků

Cíl 1.1.2.

Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a pracovníků v zájmovém a
neformálním vzdělávání

Oblast 1.2.

Podmínky pro vzdělávání každého žáka

Cíl 1.2.1.

Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka

Cíl 1.2.2.

Vytvořit fungující a udržitelné inkluzivního prostředí pro žáky se specifickými
potřebami

Oblast 1.3.

Zvyšování efektivity vzdělávání

Cíl 1.3.1.

Zavést osvědčené inovativní pedagogické postupy a přístupy

Cíl 1.3.2.

Rozvinout a využívat možnosti vzdělávání žáků i mimo školní lavice

Priorita 2

Prostředí

Oblast 2.1.

Spolupráce a komunikace

Cíl 2.1.1.

Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství

Cíl 2.1.2.

Vybudovat otevřené prostředí

Oblast 2.2.

Podpora

Cíl 2.2.1.

Zvýšit efektivitu řízení a nepedagogických činností

Cíl 2.2.2.

Zavést a aktivně využívat nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Priorita 3

Infrastruktura a vybavení

Oblast 3.1.

Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Cíl 3.1.1.

Rozšířit a modernizovat infrastrukturu

Cíl 3.1.2.

Vybudovat či modernizovat odborné učebny, laboratoře a další specifické
vzdělávací prostory

Oblast 3.2.

Vybavenost

Cíl 3.2.1.

Zajistit vybavení pro realizaci výuky a vzdělávání

Cíl 3.2.2.

Zajistit technologickou připravenost a soběstačnost vzdělávacích institucí
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Priorita 1. - Kvalita
Oblast 1.1. - Rozvoj klíčových kompetencí
Cíl 1.1.1.

Zajistit vyvážený rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- rámcové vzdělávací programy jsou velmi široké,
- v některých oblastech kurikula žáci vykazují (objektivně) špatné
výsledky,
- jsou oblasti kompetencí, které jsou dlouhodobě podhodnocené (např.
občanské kompetence, etická výchova), stejně jako kritické oblasti
kompetencí, které by měly být důkladněji rozvíjeny (finanční
gramotnost, čtenářská gramotnost, kritické myšlení, informatické
myšlení a další),
- školy nedostatečně rozvíjí schopnost žáků učit se a učení si
zorganizovat;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- zajišťujeme komplexní rozvoj dětí a žáků a jsme schopni je připravit
pro jejich další profesní a osobní rozvoj,
- dáváme dětem příležitost poznávat svět a propojujeme jejich vlastní
zkušenosti do výuky,
- žáci objevují, experimentují, učení je baví, využívají nové kompetence,
tvoří a jsou iniciativní;
a to například těmito aktivitami:
- tvorba materiálů, pomůcek, šablon,
- pořádání soutěží,
- realizace žákovských projektů,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zvýšením úrovně klíčových kompetencí,
- zlepšením výsledků relevantních měření.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
doporučená
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(témata) dle
- Rozvoj digitálních kompetencí
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
MAP
Střední:
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Cíl 1.1.2.

Rozvinout kompetence pedagogických pracovníků i pracovníků v
zájmovém a neformálním vzdělávání

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- máme nedostatek kvalifikovaných pedagogů pro vybrané obory
(matematika, jazyky i další),
- ne všichni pedagogové mají dostatečné kompetence k rozvoji
vybraných klíčových kompetencí žáků (např. podnikání a iniciativa,
znalost cizích jazyků a další);
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- umíme najít, oslovit vhodné kandidáty a nabídnout jim smysluplné,
motivující a finančně odpovídajícím způsobem (v rámci možností
zřizovatele) ohodnocené zaměstnání,
- vyučující rozvíjí své kompetence a komunikační dovednosti a aktivně
je využívají ve výuce,
- pedagogové aktivně spolupracují s žáky;
a to například takto:
- spolupráce s pedagogickými fakultami a budoucími pedagogy,
- podpora začínajících pedagogů,
- spolupráce s rodilými mluvčími,
- vytváření podmínek pro další rozvoj pedagogů (nejen ve vazbě na
kariérní řád),
- využívání nástrojů (finanční i nefinanční) motivace,
- vzdělávání a metodická podpora učitelů,
- kreativní vzdělávání pedagogů – absolvování kurzů zaměřených na
praktické využití polytechnického vzdělávání, i v dalších oborech,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- pokrytím poptávky škol po pedagogických i dalších pracovnících,
- kvalitnější prací pedagogů, kteří v praxi uplatňují nově získané
kompetence.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
doporučená
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(témata) dle
- Rozvoj digitálních kompetencí
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
MAP
Střední:
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Oblast 1.2. - Podmínky pro kvalitní vzdělávání každého žáka
Cíl 1.2.1.

Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného na úspěch každého žáka

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- ve třídách je vysoký počet dětí,
- děti pocházejí z různých prostředí, mají různé vzdělávací potřeby a
především různé dispozice a schopnosti k učení,
- že učivo můžeme zvládnout všichni, ale každý z nás k tomu potřebuje
jiný čas (B.S.Bloom);
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- jsme schopni zajistit společné a efektivní vzdělávání dětí s rozdílnou
úrovní schopností,
- umíme vytvářet učební prostředí a používat vhodné nástroje na
základě individuálních potřeb žáků,
- v rámci dostupných možností maximálně zefektivňujeme výuku,
abychom podpořili osobní rozvoj každého žáka,
- každému žákovi je poskytována konkrétní a konstruktivní zpětná
vazba,
- pedagogové rozpoznají nejen vědomosti a dovednosti jednotlivých
dětí a žáků s ohledem na jejich nadání a potřeby k rozvoji, ale také s
ohledem k jejich pojetí učiva a stylům učení,
a to například takto:
- podpora a využívání individuálních praktických zkušeností každého
žáka.
- využívání inovativních forem a organizace výuky – např. mastery
learning, flipped learning apod.,
- dělení tříd do více skupin,
- vzdělávání a metodická podpora učitelů,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.),
- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
doporučená
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
opatření
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
(témata) dle
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Postupů
- Rozvoj digitálních kompetencí
MAP
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Střední:
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Slabá:
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Cíl 1.2.2.

Vytvořit fungující a udržitelné inkluzivního prostředí pro žáky se
specifickými potřebami

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- někteří z ředitelů a učitelů se necítí zcela připraveni na inkluzi,
- v současnosti nejsou vhodné vnější podmínky pro úspěšný průběh
zavádění inkluze do škol (nedostatečné personální a materiální
zabezpečení),
- máme nedostatek kvalitních asistentů pedagoga, speciálních
pedagogů, školních asistentů,
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- školy jsou schopny po personální i technické a materiální stránce
zabezpečit kvalitní výuku dětí a žáků v souladu s jejich specifickými
potřebami,
- děti a žáci s potřebou podpůrných opatření jsou začleněni do
zájmového a neformálního vzdělávání;
a to například takto:
- podpora začínajících i stávajících pedagogů, asistentů a speciálních
pedagogů, vytváření podmínek pro jejich další rozvoj,
- vzdělávání a metodická podpora učitelů,
- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a
potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k
jeho rozvoji
- spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími odborníky (pracovníci
psychologicko-pedagogických poraden, speciálně pedagogických
center a dalšími, včetně organizací pracující s dětmi a žáky s odlišným
mateřským jazykem),
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.),
- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání,
- zvýšením počtu úspěšně inkludovaných dětí,
- zvýšením počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
opatření
Střední:
(témata) dle
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Postupů
Slabá:
MAP
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Oblast 1.3. - Zvyšování efektivity vzdělávání
Cíl 1.3.1.

Zavést osvědčené inovativní pedagogické postupy a přístupy

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- pedagogika je živá věda, která se neustále vyvíjí a zahrnuje mnoho
různých směrů,
- ne každá inovace je přenositelná, funkční a na jejím konci je
požadovaný výsledek,
- inovace jsou celospolečenskou záležitostí a je možné vycházet
z příkladů dobré (i špatné) praxe u nás i v zahraničí,
- v souvislosti s rozvojem informačních technologií se významně mění i
možnosti a formy organizace výuky, resp. celého vzdělávání;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- pedagogové aktivně sledují rozvoj svého oboru, trendy a inovace,
stejně tak rozvíjejí své pedagogické kompetence zejména ve vztahu
k efektivní didaktické transformaci svého oboru,
- pedagogové se nebojí zavádět inovace do výuky,
- inovace jsou zaváděny s rozmyslem, jasným cílem a jsou efektivně
řízeny a monitorovány jejich dopady,
- informační a komunikační technologie jsou všem pedagogům více
dostupné (a pedagogové jsou více přístupni je využívat);
a to například takto:
- příklady dobré praxe a přenos zkušeností,
- vzdělávání pedagogů, ředitelů škol, stáže, exkurze,
- rozvoj inovačního prostředí a nástrojů k podpoře vzniku a přenosu
inovací,
- vzdělávání pedagogů ve využívání ICT technologií ve výuce,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.),
- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(témata) dle
- Rozvoj digitálních kompetencí
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
MAP
Střední:
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
Slabá:
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Cíl 1.3.2.

Rozvinout a využívat možnosti vzdělávání žáků i mimo školní lavice

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- vzdělávání dětí se neodehrává pouze ve školních lavicích, ale
významnou složku vzdělávání tvoří neformální (organizované mimo
školu) a informální (neplánované a spontánní) vzdělávání,
- mimoškolní vzdělávání často vede k jiným dovednostem a
kompetencím než vzdělávání formální, resp. rozvíjí různé jejich části,
- na území Prahy 11 je bohatá nabídka mimoškolního vzdělávání
(sportovní kluby, umělecké školy, knihovny, volnočasové neziskové
organizace, dětské oddíly, ale i kulturní instituce a další),
- máme podmínky pro rozvoj kompetencí a gramotností v mimoškolních
aktivitách;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- dochází k cílenému a účelnému využívání možností mimoškolního
vzdělávání a to jako plnohodnotné součásti rozvoje klíčových
kompetencí dětí a žáků,
- školy i učitelé chápou význam mimoškolního vzdělávání a umí jej
vhodně zahrnout do výuky a umějí dále pracovat s jeho výstupy a
výsledky,
- organizace mimoškolního vzdělávání jsou relevantním a rovnocenným
partnerem škol, společně dbají o provázanost a kvalitu vzdělávání;
a to například takto:
- podpora žáků v jejich mimoškolních aktivitách a využívání výsledků
těchto aktivit,
- rozvoj školních klubů, družin, knihoven, středisek volného času a
dalších forem smysluplného trávení volného času dětí a mládeže,
- návštěvy kulturních akcí, výstav, exkurzí, pořádání akcí, festivalů,
- podpora rozvoje nabídky mimoškolního vzdělávání,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.),
- zlepšením vztahu dětí ke škole a přístupu ke vzdělávání.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(témata) dle
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Postupů
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
MAP
Střední:
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Rozvoj digitálních kompetencí
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Priorita 2. - Prostředí
Oblast 2.1. - Spolupráce a komunikace
Cíl 2.1.1.

Navázat a rozvinout spolupráci a dlouhodobá partnerství

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- sdílení zkušeností pedagogických pracovníků i ředitelů škol mezi více
školami i dalšími subjekty přispívá k jejich dalšímu profesnímu rozvoji,
- společné vzdělávání pedagogů z různých škol může snížit
ekonomickou náročnost a přispívá k rozvoji další spolupráce,
- spolupráce s podnikateli není rozvinuta,
- vnímáme potřebu systematické spolupráce škol navzájem, spolupráce
s podnikateli a subjekty zajišťujícími volnočasové aktivity,
- žáci svojí účastí na aktivitách s partnerskými subjekty získávají
zkušenosti a nové kontakty z partnerských škol a dalších institucí,
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- pedagogové sdílejí poznatky mezi sebou (nejen v rámci jedné školy),
- sdílíme dobrou praxi a spolupracujeme mezi sebou,
- máme bohatou síť partnerské spolupráce (školy, zaměstnavatelé a
další), kterou společně a ku prospěchu všech zúčastněných vhodně
využíváme a dále rozvíjíme,
- rodiče se více zapojují do aktivit škol;
a to například takto:
- cílená strukturovaná spolupráce mezi pedagogy,
- besedy, návštěvy pracovišť, exkurze, poznávací zájezdy apod.,
- školní, meziškolní a otevřené soutěže,
- studijní pobyty (nejen žáků, ale i pedagogů a ředitelů škol),
- spolupráce s podnikateli na projektech, společné dílny a workshopy,
- sdílení zkušeností, dlouhodobá spolupráce, stáže,
- společné vzdělávání pedagogických pracovníků a ředitelů škol,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet zapojených dalších subjektů, počet nově
realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením dlouhodobé spolupráce,
- rozšířením nabídky vzdělávacích aktivit.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
doporučená
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(témata) dle Střední:
Postupů
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
MAP
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Slabá:
- Rozvoj digitálních kompetencí

// 12

Cíl 2.1.2.

Vybudovat otevřené prostředí

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- dobrá informovanost všech zájmových skupin je kritickým faktorem
vytváření a rozvoje otevřeného a důvěryhodného prostředí,
- chceme podpořit rozvoj nabídky vzdělávání a informovanost o ní,
včetně zájmového a mimoškolního vzdělávání,
- pro diskusi, analýzy, strategie, plánování a rozhodování potřebujeme
dostatek relevantních dat;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- školy i další vzdělávací instituce jsou otevřené nejen dětem, rodičům
ale i dalším zájemcům a široké veřejnosti, kterým poskytují dostatek
informací, a aktivně je zapojují do života organizace,
- rodiče jsou informováni a zapojeni do života škol,
- máme dostatek vhodných a relevantních informací o výsledcích
vzdělávání i systémů jeho řízení a tyto informace aktivně využíváme
ke zlepšení kvality vzdělávání i řízení jeho systému.
a to například takto:
- rozvoj informačních kanálů, jejich udržování a aktualizace,
- akce pro veřejnost, partnerské a spolupracující organizace i další
subjekty,
- cílené získávání zpětné vazby a podnětů od uživatelů služeb
vzdělávání (děti, rodiče, navazující stupně škol, zaměstnavatelé a
další),
- práce s daty,
- různé techniky zapojování veřejnosti – od informování, přes
konzultace až po přímé zapojení do procesů řízení vzdělávání,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zvýšením spokojenosti, důvěry a angažovanosti zájmových skupin.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
opatření
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
(témata) dle Střední:
Postupů
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
MAP
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Slabá:
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

// 13

Oblast 2.2. - Podpora
Cíl 2.2.1.

Zvýšit efektivitu řízení a nepedagogických činností

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- školy i další organizace fungují v legislativně složitém prostředí, které
se velmi často mění a vytváří tak velkou míru nejistoty a
nepředvídatelnosti,
- vzdělávání je zatíženo velkým množstvím administrativy, která
negativně ovlivňuje možnosti ředitelů i pedagogických pracovníků
věnovat se hlavnímu poslání jejich práce (řízení, vzdělávání apod.),
- školy samy právě díky své vlastní přetíženosti nemají možnost (a
schopnost) zabývat se zefektivněním svých (zejména)
nepedagogických činností spojených se zajištěním výuky a chodu
školy;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- jsme schopni (časově i kompetenčně) se zabývat efektivitou činnosti
škol, identifikovat bariéry a pracovat na jejich minimalizaci,
- všude tam, kde je to možné, umíme ředitelům i pedagogickým
pracovníkům snížit administrativní zátěž na nezbytné minimum,
- vzájemně spolupracujeme a usilujeme o optimalizaci činností, včetně
jejich sdílení,
- společně spolupracujeme na efektivním využívání lidských zdrojů,
které máme k dispozici;
a to například takto:
- analýzy, rozbory, audity,
- sdílení činností tam, kde je to účelné a ekonomické,
- besedy, semináře, hodnotící setkání,
- spolupráce s externími subjekty,
- vzdělávání a podpora ředitelů škol, pracovníků OŠK,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zvýšením kvality vzdělávání,
- schopností škol lépe a efektivněji řídit svoji činnost.

Vazba na
Střední:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
opatření
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
(témata) dle
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
MAP
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Cíl 2.2.2.

Zavést a aktivně využívat nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- chceme nabízet kvalitní vzdělání a dělat dobře svoji práci,
- nejsme schopni efektivně sbírat a využívat (tzv. vytěžovat) data ze
systému vzdělávání,
- hodnocení kvality je náročný proces, do kterého by mělo být zapojeno
co nejširší spektrum zájmových skupin,
- máme různé (i negativní) zkušenosti s různými snahami o hodnocení
škol a jejich kvality;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- úsilí o zajištění kvality je součástí každodenního života škol i dalších
vzdělávacích institucí,
- většina ředitelů škol i pedagogů chápe hodnocení kvality jako nástroj
dalšího rozvoje nikoliv kontroly jejich činnosti,
- máme dostatek informací a zdrojů, na základě kterých probíhá
diskuse o kvalitě vzdělávání, které se účastní jak poskytovatelé,
zadavatelé (zřizovatelé), tak i všichni relevantní partneři,
- jsme otevřeni vnějšímu prostředí, umíme pracovat s konstruktivní (ale
i nekonstruktivní) kritikou,
- sledujeme, vyhodnocujeme a plánujeme činnosti a kroky v oblasti
vzdělávání, a to jak ve většině škol, tak všichni společně;
a to například takto:
- efektivní nakládání s informacemi a daty,
- ověřování a zavádění osvědčených praktik a nástrojů hodnocení
kvality,
- besedy, semináře, hodnotící setkání,
- spolupráce s odbornými externími subjekty,
- vzdělávání a podpora koučů, mentorů,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením systému řízení a procesů ve vzdělávání.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
doporučená
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
opatření
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
(témata) dle
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
MAP
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Priorita 3. – Infrastruktura a vybavení
Oblast 3.1. - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Cíl 3.1.1.

Rozšířit a modernizovat infrastrukturu

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- ve správním obvodu Prahy 11 žije přes 84 tis. obyvatel a je jedním z
nejhustěji zalidněných míst v Česku,
- okrajové části Prahy (rozuměno i na území Středních Čech) se velmi
rychle rozvíjejí a zvyšuje se počet obyvatel v přirozeném spádovém
území Prahy 11,
- část infrastruktury je zastaralá a nevyhovující (zejména technicky a
stavebně),
- občanská vybavenost v oblasti vzdělávání (nebo ve vztahu k ní) není
dostačující,
- na území MČ Prahy 11 se nenachází dostatečný počet kulturněspolečenských zařízení s velkými sály;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- ve správním obvodu Prahy 11 je dostatek škol, školských i
neškolských (zájmové, neformální vzdělávání) zařízení pokrývajících
skutečné potřeby obyvatel daného území,
- budovy a další infrastruktura (nové i stávající) jsou v technicky
vyhovujícím a ekonomicky dlouhodobě udržitelném stavu;
a to například takto:
- rekonstrukce a modernizace budov a další obslužné infrastruktury,
- zateplování budov a snižování jejich energetické náročnosti,
- výstavba nových objektů ve vazbě na potřeby uživatelů vzdělávání (tj.
nejen počet dětí, ale i potřeby rodičů, územní dostupnost apod.),
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením (tj. nutně nejen zvýšením) kapacit pro poskytování
vzdělávání,
- zvýšením kvality občanské vybavenosti a kvality života ve správním
obvodu Prahy 11.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
doporučená Střední:
opatření
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
(témata) dle
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
Postupů
Slabá:
MAP
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
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Cíl 3.1.2.

Vybudovat či modernizovat odborné učebny, laboratoře a další
specifické vzdělávací prostory

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- infrastruktura a vybavení škol, školských i neškolských zařízení
zastarává,
- se zvyšují nároky na vzdělávání (nejen) v oblasti polytechnického
vzdělávání,
- odborné učebny a další specializované vzdělávací prostory jsou
jednou z nezbytných podmínek pro dosažení kvality vzdělávání;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- školy disponují vyhovujícími učebnami pro polytechnické vzdělávání,
jazykové vzdělávání, informatiky a dalších,
- jsme schopni využívat nové možnosti (např. robotika, LEGO apod.).
a to například takto:
- rekonstrukce a stavební úpravy objektů,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.) v relevantních
oborech, tj. zejména polytechnické vzdělání, matematická gramotnost,
cizí jazyky.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
doporučená
- Rozvoj digitálních kompetencí
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(témata) dle Střední:
Postupů
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
MAP
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Slabá:
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Oblast 3.2. - Vybavenost
Cíl 3.2.1.

Zajistit vybavení pro realizaci výuky a vzdělávání

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- nároky na vybavenost škol jsou velmi vysoké a neustále se zvyšují,
- je nezbytné zajistit údržbu a pravidelnou obnovu vybavení tak, aby
odpovídalo požadavkům na praktické a efektivní vzdělávání,
- vybavenost je největší investiční prioritou většiny škol ve správním
obvodu;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- kmenové učebny jsou vybaveny základními technologiemi pro
efektivní využívání ICT (žáci i učitelé),
- školy jsou dostatečně vybaveny pro zajištění kvalitního vzdělávání v
„technologicky náročnějších“ oblastech – zejména polytechnické
vzdělávání a cizí jazyky,
- školy dokáží efektivně využívat pořízené vybavení;
a to například takto:
- nákup vybavení – např. interaktivní tabule, tablety, audio a video
materiály, multimediální materiály, časopisy, nástěnné mapy atp.
- modernizace vybavení počítačových a multimediálních učeben,
- vybavení školních dílen přístroji, stroji, nářadím a materiálem,
- spolupráce mezi školami – např. sdílení a vzájemné využívání
(náročnějšího) vybavení a pomůcek,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením schopností a kompetencí dětí (viz cíl 1.1.1.) v relevantních
oborech, tj. zejména polytechnické vzdělání, matematická gramotnost,
cizí jazyky,
- zvýšením využitelnosti / vytíženosti vybavení a techniky.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
doporučená
- Rozvoj digitálních kompetencí
opatření
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
(témata) dle Střední:
Postupů
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
MAP
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Slabá:
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Cíl 3.2.2.

Zajistit technologickou připravenost a soběstačnost vzdělávacích
institucí

Popis cíle

Vědomi si toho, že:
- máme slabé personální zajištění správy SW a HW,
- technologie se rychle vyvíjejí (a zároveň rychle stárnou ty stávající),
- konektivita škol je často limitujícím faktorem pro efektivní využívání
ICT;
chceme dosáhnout stavu, kdy:
- ICT infrastruktura škol nebude zastaralá a bude průběžně
obnovována,
- školy budou připojeny k širokopásmovému internetu s dostatečnou
kapacitou sítě,
- ve školách bude kompletní pokrytí wi-fi,
- bude zajištěna odborná správa HW a SW pro všechny školy;
a to například takto:
- modernizace infrastruktury sítě školy (server, síť, optické kabely,
záložní disky aj.),
- zajištění vnější i vnitřní konektivity, vytvoření podmínek pro připojení
velkého počtu elektronických zařízení (žáci i učitelé),
- pravidelná obnova ICT (HW i SW) vybavení,
- efektivní správa infrastruktury,
- využívání principu sdílení – HW, SW, služby,
- a další.

Indikátory

Při průběžném naplňování cíle budeme sledovat:
- počet zapojených škol, počet nově realizovaných projektů;
a dosažení cíle se projeví:
- zlepšením podmínek a aktivnějším využíváním ICT ve výuce,
- schopností škol využívat aktuální nabídku digitálních zdrojů (aplikace,
služby a digitální vzdělávací zdroje obecně.

Vazba na
Silná:
povinná a
- Rozvoj digitálních kompetencí
doporučená Střední:
opatření
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
(témata) dle
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Postupů
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
MAP
Slabá:
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
- Inkluzivní vzděl. a podpora dětí a žáků ohrožených škol. neúspěchem
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
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Zajistit technologickou připravenost
a soběstačnost vzdělávacích institucí

Zajistit vybavení pro realizaci výuky a
vzdělávání

Vybudovat či modernizovat odborné
učebny, laboratoře a další

Rozšířit a modernizovat infrastrukturu

Zavést a aktivně využívat nástroje
pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Zvýšit efektivitu řízení a
nepedagogických činností

Vybudovat otevřené prostředí

Navázat a rozvinout spolupráci
a dlouhodobá partnerství

Rozvinout a využívat možnosti
vzdělávání žáků i mimo školní lavice

Zavést osvědčené inovativní
pedagogické postupy a přístupy

Vytvořit fungující a udržitelné inkluzivní
prostředí pro žáky se specif. potřebami

Zvýšit efektivitu vzdělávání zaměřeného
na úspěch každého žáka

Opatření postupů MAP

Zajistit dostatek kvalitních pedagogů a
pracovníků ve vzdělávání

Cíle MAP

Zajistit vyvážený rozvoj klíčových
kompetencí dětí a žáků

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)

Volitelné

Dop.

Povinné

1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 2.2.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.2.1. 3.2.2.

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

XX

XX

X

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

XXX XXX XXX

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

XX

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

XXX XXX XXX

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

XXX XXX XXX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

X

XX

XXX

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

X

X

XXX XXX XXX

XX

XX

XXX

X

XX

XX

X

XXX XXX XXX

X

XXX

XX

XXX

X

XX

XXX

X

XXX XXX

XX

Rozvoj digitálních kompetencí

XXX XXX XXX

X

XXX

XX

X

XX

XX

XXX

X

XXX XXX XXX

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

XXX XXX XXX

X

XXX XXX XXX

X

XX

XXX

X

XXX XXX

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

XX

XX

XX

XX

X

XXX

XX

XXX

XX

XXX

X

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

XX

XX

X

X

X

XXX

XX

XX

XX

XXX XXX

XX

X

XX

XXX XXX

XX

X

X

X

X

X

X
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Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z OP PPR a
OP VVV
Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR
zpracovaný pro území MAP Praha 11
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Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126

Přístavba ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

110 000

07/2017‐12/2017

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

Zateplení objektu
Schulhoffova 844/2

27 000

02/2017‐08/2017

realizace

3.1.1.

Zateplení objektu
Shulhoffova
844, 328 tis.Kč

Rekonstrukce interiéru objektu Schulhoffova
844/2

21 500

02/2017‐08/2018

realizace

3.1.1.

Rekonstrukce interiéru
Schulhoffova
844,19523 tis.Kč

ZŠ K Milíčovu‐ Rekonstrukce pavilonu E ‐
tělocvičny

58 000

6/2017 ‐ 12/2017

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 – přístavba
sportovního areálu

29 000

6/2017 ‐ 12/2017

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

ZŠ Pošepného náměstí ‐ rekonstrukce varny

28 000

6/2017 ‐ 12/2017

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

MŠ Vejvanovského ‐ Rekonstrukce interiéru
objektu

10 000

2018

definován záměr

3.1.1.

MŠ Hrabákova 2000 ‐ kompletní oprava původní
varny

2 352

2018

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

ZŠ Klíček, Donovalská 1863 ‐ zateplení
obvodového pláště a střechy

11 000

2018 ‐ 2020

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

Zateplení obvodového pláště a střechy –
Chomutovická 1443, Praha 11

8 000

2018 ‐ 2020

zpracovaná projektová
dokumentace

3.1.1.

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126

ZŠ Ke Kateřinkám ‐ zateplení obvodového pláště

100 000

2018

zpracovávana projektová
dokumentace

3.1.1.

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126

ZŠ Mendelova 550 ‐ rekonstrukce školní jídelny a
kuchyně

2 000

2018

definován záměr

3.1.1.

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274

Interaktivní učebna pro výuku přírodních věd ‐
fyzika, chemie, přirodopis, zeměpis, přírodověda,
vlastivěda OP PPR, výzva č. 20

350

červen 2017 ‐ prosinec
2017

projekt před zpracováním

3.1.2.
3.2.1.

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Int.učebna
pro výuku
přír.věd
(850 tis.Kč)

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684,
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo
náměstí 1782,
IČO ‐ 48132306,
REDIZO ‐ 600037452,
IZO ‐ 148132306
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo
náměstí 1782,
IČO ‐ 48132306,
REDIZO ‐ 600037452,
IZO ‐ 148132306
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113041
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113041
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113041
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113042
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113043
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113044

Pracovna školních dílen
200
OP PPR, výzva č. 20

červen 2017 ‐ prosinec
2017

projekt před zpracováním

Pracovna škol. dílen

3.1.2.
3.2.1.

ano

(600.tis.Kč)

Modernizace ZŠ Campanus I

1 000

12/2017‐04/2018

definován záměr

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

Modernizace ZŠ Campanus II

2 500

12/2018‐04/2019

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

Učíme se v přírodě a o přírodě
(vybudování přírodní učebny)

250

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

prvotní námět

3.2.1.
3.2.2.

ICT ve škole

2018
nebo dle vypsaných výzev

2021

ano

ano

Rekonstrukce interiéru (a
zateplení) objektu
Schulhoffova 844/2

ano

Rekonstrukce interiéru
objektu (a zateplení)
Schulhoffova 844/2

ano

550

2017‐2018

zpracována projektová
dokumentace

3.2.1.

ano

400

2017‐2022

zpracována projektová
dokumentace

3.2.2.

Vybudování a modernizace odborných učeben
fyziky a chemie

850

2018‐2022

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

Vybudování 2 venkovních učeben

900

2018‐2022

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

Vybudování učebny polytechniky

750

2018‐2022

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

Učíme se v přírodě a o
přírodě
(150 tis. Kč)

Rekonstrukce interiéru
objektu Schulhoffova
844/2

3.1.2.
3.2.1.

OP PPR č.20

ano

ano

ano

zpracována projektová
dokumentace

Zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoj
související IT infrastruktury OP PPR č.20

ano

ano

2017‐2018

OP PPR č.20

ano

ICT ve škole
(200 tis. Kč)

1 950
Zřízení mobilní tabletové učebny

ano

ano

ano

nebo později dle vypsaných
výzev

Vybudování dvou víceúčelových IT učeben

ano

ano

300

(rozvoj digitálních technologií ve škole ‐ HW, SW)

ano

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113045
Základní škola a mateřská škola Chodov,
IČO : 61388343,
RED IZO : 600037185
IZO: 102101396

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
IČO: 61388530
REDIZO: 600037509
IZO: 102113289
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131

Modernizace víceúčelové IT učebny

1 100

2018‐2022

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

Dokončení revitalizace venkovních ploch v
objektu MŠ Chodov

1500

05/2018‐08/2018

Definován záměr

3.1.1.

MČ Praha 11
Rozšíření kapacity školní jídleny

1.800

06/2018 ‐ 8/2018

definován záměr

3.1.1.

2500

01.11.2017‐30.04.2018

definován záměr

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ano

2500

01.12.2018‐30.04.2019

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ano

MČ Praha 11
Odhlučnění školní jídelny

400

30. 06 .2017 ‐
31.08.2017

prvotní námět

MČ Praha 11
Rekonstrukce školní kuchyně

2500

01.09.2018 ‐ 31.08.
2023

MČ Praha 11
Úprava zahrady

2500

Vybavení učeben interaktivními tabulemi a
příslušenstvím
OP PPR č. 20

MČ Praha 11
Modernizace ZŠ Mikulova

ano

‐

ano

‐

ano

ANO

NE

NE

NE

3.1.1.

NE

NE

prvotní námět

3.1.1.

ANO

NE

01.09.2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

3.1.1.

ano

ANO

NE

1000

01.09.2017 ‐
31.08.2023

prvotní námět

3.2.1.

ano

NE

NE

Rekonstrukce výukového školního bytu

500

01.09.2017 ‐
31.08.2023

prvotní námět

3.1.2.

ano

ano

ANO

NE

MČ Praha 11
Zastřešení atria ‐ vybudování pokusných
pěstitelských laboratoří

2500

01.09.2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

3.1.2.

ano

ano

NE

NE

OP …, výzva č. …
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131

MČ Praha 11
Modernizace ZŠ Mikulova II

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892

Mateřská škola, Praha 4,
Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4,
Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931

Oprava všech přístupových cest v MŠ včetně
příjezdového dvora

1500

2019

poptávkové řízení

3.1.1.

Vybudování venkovní učebny

1000

2018‐2019

Definován záměr

3.1.2.

Zahradní pítka pro děti včetně rozvodu

50

2018‐2019

Definován záměr

3.1.1.

Venkovní žaluzie do tříd

1000

2018‐2020

Prvotní námět

3.1.1.

Projekt ‐ Podpora pohybových aktivit na školní
zahradě

500

01/20 ‐ 12/20

prvotní záměr

3.1.2.

ne

ne

ne

ne

ano

Projekt ‐ Využití digitálních technolodií ve výuce v
rámci ŠVP PV

500

01/19 ‐ 12/19

prvotní záměr

1.1.1.
1.3.1.
3.2.1.

ne

ano

ne

ano

ne

Využití školní zahrady k enviromentální výchově

300

2017 ‐ 2020

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

ne

ano

ano

ne

ano

2000

2017 ‐ 2020

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.

na

ne

ne

ne

ne

(Vytvoření dílen pro polytechnickou výchovu na
zahradě MŠ (zahradní domek s dílnou)

600

2017 ‐ 2020

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.

ne

ano

ano

ne

ano

Interaktivní tabule

250

2017 ‐ 2020

prvotní námět

3.2.1.

ano

ano

ano

Interaktivní kostka

250

2017 ‐ 2020

záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

Podpora zájmu o zahradu v MŠ
(Vybudování dopravního hřiště a hřiště s vyhovujícím
sportovním povrchem, mlhoviště, doplnění hracích
prvků.)

Zřízení dílen v MŠ

Vybavení a provoz dílen
MŠ
100 tis.Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***

Mateřská škola, Praha 4,
Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973

Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí
1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí
1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola Madolinka, Praha 4,
Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876
Mateřská škola Madolinka, Praha 4,
Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876
Mateřská škola Madolinka, Praha 4,
Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876

Úprava zahrady a nové sportovní aktivity

500

2017 ‐ 2020

záměr

3.1.1.
3.1.2.

MČ Praha 11:
Dešťové svody pro zalévání

250

2018/2020

definován záměr, prvotní projekt

3.1.1.

ne

ne

MČ Praha 11
Revitalizace vnitřních rozvodů vody, umývárny

450

2019/2021

definován záměr, problémy s
rozvody

3.1.1.

ne

MČ Praha 11
Výměna oplocení areálu mateřské školy

350

2017/2018

již připraven projekt MČ ‐
nezrealizován 2017

3.1.1.

ne

Interaktivní tabule

500

2017 ‐ 2020

prvotní námět

3.2.1.

Interaktivní kostka

500

2017 ‐ 2020

záměr

3.2.1.

1850

2018‐2020

zpracována projektová
dokumentace

3.1.1.

ne

ne

600

2019‐2022

prvotní námět

3.1.1.

ne

400

2017‐2020

definován záměr

3.1.1.

ano

Modermizace zařízení a vybavení pražských škol
(Rekonstrukce sauny ‐ projektová dokumentace u
JMM P11)

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ano

Modermizace zařízení a vybavení pražských škol
(Zastřešení atria školy pro zařízení a provozování
stálých či mobilních dílen pro MŠ)

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a
zařízení pro poskytnutí péče o děti do 3 let
(Zajištění vybavení a kvality vzdělávání 2‐letých dětí‐
vybavení startovací třídy včetně hygienického
zařízení)

Předškolní vzdělávání a
péče ‐ Zajištění kvality
vzdělávání 2‐letým dětem
200 tis.Kč

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***
Mateřská škola Madolinka, Praha 4,
Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
(Rekonstrukce zahrady ‐ projekt MŠ s názvem
Rozkvetlá zahrada (rekonstrukce povrchových ploch
a terénů, vytvoření záhonů, nové herní prvky pro 2‐
leté děti, zastínění pískovišť)

Internátní mateřská škola, Praha 4,
Stachova 518, IČO: 63108232, REDIZO:
600036936, IZO: 107500736

Oprava asfaltového chodníku na zahradě školy

Internátní mateřská škíola, Praha 4,
Stachova 518, IČO: 63108232, REDIZO:
600036936, IZO: 107500736
Internátní mateřská škola, Praha 4,
Stachova 518, IČO: 63108232, REDIZO:
600036936, IZO: 107500736

Revitalizace zeleně školní zahrady

Internátní mateřská škola, Praha 4,
Stachova 518, IČO: 63108232, REDIZO:
600036936, IZO: 107500736

Rekonstrukce elektroinstalace, výměna jističů +
hlavní rozvaděč

Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596

2017‐2020

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.

210

2017/2018

definován záměr

3.1.1.

200

2017/2018

prvotní námět

3.1.1.
3.1.2.

358

2018

definován záměr

3.1.1.

1500

2018/2019

definován záměr

3.1.1.

500

ne

ano

ano

ne

ano

Výměna ležatých rozvodů vody

Vzdělávání s interaktivní tabulí

330

01/2018 ‐ 12/2023

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

ano

ano

ano

Děti a Magic box

250

09/2017 ‐ 12/2020

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

ano

ano

ano

350

2017

definován záměr

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

300

2017

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

400

2017‐2018

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

200

2018‐2020

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
Revitalizace tříd ‐ nové kryty na topení
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
Rekonstrukce soc.zařízení ředitelny a úklidových
IČ: 63833361
komor
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
Revitalizace školní zahrady‐oprava chodníku
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
Zastřešení terasy
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Rozšiřování

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO, IZO

Název projektu

Očekávané
Očekávaný termín
celkové
náklady realizace projektu (mm/rr
‐ mm/rr)
projektu v
tis. Kč

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Připravenost projektu (nehodící
kapacit
Bezbariér
se škrtněte ‐ prvotní námět /
kmenových
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
ovost
definován záměr / zpracovaná
učeben
Přírod Technické digitální
cílem
školy,
Polytech investičním záměrem ‐
mateřských
projektová dokumentace /
ní
Cizí
a
mi
MAP *
vyplnit
název
záměru
školského
nická
nebo
projekt je před zahájením
jazyk vědy řemeslné technol
zařízení základních
výchova
realizace)
obory ** ogiemi
**
škol ****

***
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761

Rekontrukce výměníkové stanice

500

2017‐2023

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Revitalizace oplocení školní zahrady

400

2019‐2020

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Rekonstrukce vstupního vestibulu

500

2018‐2023

prvotní námět

3.1.1.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Městská část Praha 11,
IČ: 00231126

Městská část Praha 11,
IČ: 00231126
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Zateplení objektu Schulhoffova 844/2

328

02/2017 ‐ 08/2017

realizace

3.1.1.

Zateplení objektu
Shulhoffova 844
27000 tis.Kč

Rekonstrukce interiéru objektu Schulhoffova
844/2

19 523

02/2017 ‐ 08/2017

realizace

3.1.1.

Rekonstrukce interiéru
Schulhoffova 844
21500 tis.Kč

MŠ Hrabákova 2000 ‐ kompletní oprava původní
varny
Interaktivní učebna pro výuku přírodních věd ‐
fyzika, chemie, přirodopis, zeměpis,
přírodověda, vlastivěda

1 650

850

2018

červen 2017 ‐ prosinec 2017

definován záměr

3.1.1.

projekt před zpracováním

3.1.2.
3.2.1.

Kompletní oprava varny
Hrabákova 2000
2352 tis.Kč

ano

ano

ano

(350 tis.Kč)

OP PPR, výzva č.20
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684
IČ 613 88 408,
IZO 102 385 050,
REDIZO 6000 37 274
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí
1782,
IČO ‐ 48132306,
REDIZO ‐ 600037452,
IZO ‐ 148132306
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí
1782,
IČO ‐ 48132306,
REDIZO ‐ 600037452,
IZO ‐ 148132306

Int.učebna
pro výuku
přír.věd

Pracovna školních dílen
600

červen 2017 ‐ prosinec 2017

projekt před zpracováním

OP PPR, výzva č. 20

Pracovna škol. Dílen

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

Keramický kroužek

250

2018

prvotní záměr

1.1.1.

Kroužek plavání

300

2018

prvotní záměr

1.1.1.

Kroužek vaření

100

2019

prvotní záměr

1.1.1.

Posílení inkluze v ZŠ Campanus I

6 400

09/2017‐08/2019

zpracovaná projektová
dokumentace

1.2.2.

Rovný přístup v ZŠ Campanus

2 200

09/2017‐08/2019

definován záměr

1.2.1.
1.2.2.

ano
(200 tis.Kč)

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí
1782,
IČO ‐ 48132306,
REDIZO ‐ 600037452,
IZO ‐ 148132306
ZŠ s Rvj K Milíčovu 674, Praha 4,
IČO: 61388424,
REDIZO: 600037231,
IZO: 102101701
ZŠ s Rvj K Milíčovu 674, Praha 4,
IČO: 61388424,
REDIZO: 600037231,
IZO: 102101701
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Posílení inkluze v ZŠ Campanus II

4 500

06/2018‐05/2020

prvotní námět

1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Vybavení počítačových pracoven počítači a
softwarem

900

03/17‐12/17

prvotní námět

3.2.1.

ano

ano

ne

ano

ano

Vybavení školních dílen nářadím a materiálem

100

03/17‐12/17

prvotní námět

3.2.1.

ne

ano

ano

ne

ano

3.500

9/2017 ‐ 6/2019

projekt podán

1.1.1.
1.2.2.

ano

ano

ne

ano

ano

1.365

9/2017 ‐ 6/2019

definován záměr

1.2.2.

ano

ano

ne

ano

ne

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

S divadlem kolem světa
(inkluze a multikultura)

(OP PPR, výzva č. 20)
INKLUZE
(kombinace šablon)
(OP VVV, výzva č. 23)
Učíme se v přírodě a o přírodě
(vybudování přírodní učebny)

150

2018
nebo dle vypsaných výzev

Moderní školní knihovna
300

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

200

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.
2.1.1.

Podpora zájmového vzdělávání I.st.

400

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.3.2.

Rozvoj matematického myšlení a podpora žáků
s minimálním zájmem o matematiku

400

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.

(rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím moderních
ICT)

Budujeme komunitní školu
(rozvoj spolupráce s rodiči žáků)

(rozvoj matematické gramotnosti)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Učíme se v přírodě a o
přírodě
(250 tis. Kč)

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
IČ: 61388483
IZO: 102101876
REDIZO: 600037487
Základní škola, Praha 4, Květ.vítězství 1554
IČ: 47611863
REDIZO: 600037291
IZO: 102113041
Základní škola a mateřská škola Chodov,
IČO : 61388343,
RED IZO : 600037185
IZO: 102101396

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
IČO: 61388530
REDIZO: 600037509
IZO: 102113289
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
IČO: 61388530
REDIZO: 600037509
IZO: 102113289
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
IČO: 61388530
REDIZO: 600037509
IZO: 102113289
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
IČO: 61388530
REDIZO: 600037509
IZO: 102113289

Název projektu

Rozvoj jazykové gramotnosti ‐ cizí jazyk
(personální podpora, nižší počet žáků ve skupině)

Sport ‐ nejlepší prevence

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)
1.500

500

Každý může být kuchařem
(podpora oblasti Člověk a svět práce ve výuce i v
zájm. činnosti)

300

dle vypsaných výzev

2018‐2019
nebo dle vypsaných výzev

2020
nebo dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.

prvotní námět

1.1.1.

prvotní námět

1.1.1.
1.3.2.

2021
200

nebo později dle vypsaných
výzev

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

2 900

2017‐2019

projekt podán

1.1.1.
1.2.2.

3500

2018

prvotní záměr

3.1.1.

Rekonstrukce pracoviště pro polytechnickou
výchovu

600

2019

prvotní námět

3.1.2.

Vybavení školy digitálními technologiemi

1.000

2020

prvotní námět

3.2.1.

Modernizace pracovny přírodních věd

600

2020

prvotní námět

3.2.1.

Zřízení tří jazykových učeben

900

2021

prvotní námět

3.2.1.

ICT ve škole
(rozvoj digitálních technologií ve škole ‐ HW, SW)

Multikulturní výchova na Květňáku
OP VVV č. 21

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

ano

ano

ano

ano

ICT ve škole
(300 tis. Kč)

ano

ano

ano

ano

Přestavba 1 oddělení MŠ
(po přesunu 2 tříd ZŠ do objektu nově dostavěného ‐
přestavba pro potřeby: a) předškolní ‐ MŠ; b) školní
družina ZŠ)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Společně to dokážeme

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

1600

01.09.2016 ‐ 31.08.2018

realizace

1.1.1.
1.2.2.

ne

ne

ne

ne

ne

Rovný přístup v ZŠ Mikulova

4500

01.06.2018‐31.05.2020

prvotní námět

1.1.1.
1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Zvyšování kvality pedagogických pracovníků

400

01.06.2018‐31.05.2020

prvotní námět

1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Modernizace odborných učeb
(nábytek, pomůcky)

500

01.09. 2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Využití digitální technologie ve výuce

500

01.09. 2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

1.1.1.
1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Společné motivační pobyty tříd

600

01.09. 2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Rozvoj čtenářské gramotnosti

150

01.09.2017 ‐ 31.08.2020

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

Rozvoj volnočasových aktivit

150

01.10.2017 ‐ 31.10.2018

prvotní námět

1.3.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Tandemová výuka

200

01.09. 2018 ‐ 31.08.
2023

prvotní námět

1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Pedagogická intervence ‐ podpora žáků
ohrožených školním neúspěchem

100

01.12.2017 ‐ 31.03.2018

prvotní námět

1.2.1.
1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

OP …, výzva č. …

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594,
IČO ‐ 61388459,
RED ‐ 600037282,
IZO ‐ 0102113131
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 IČ:613
88 432 IZO:102401535 REDIZO:6000374401
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Modernizace školní knihovny
(vybudování studovny pro žáky a
pedagogické pracovníky, personální zajištění
studovny)

200

01.09. 2018 ‐ 31.8. 2023

prvotní námět

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

Modernizace školní knihovny a studovny pro
žáky a pedagogy

500

dle vypsaných výzev

prvotní námět

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

Rozvoj čtenářské gramotnosti

500

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

ano

Vybudování přírodní učebny

100

dle vypsaných výzev

prvotní námět

3.1.2.

ano

ano

300

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.2.2.

150

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.3.2.

ano

ano

ano

ano

ano

400

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Sportovní aktivity pro sociálně znevýhodněné
žáky
Rozvoj mimoškolních a zájmových aktivit pro
žáky 1.stupně
Stmelovací a adaptační pobyty žáků

ano

ano
ano

Modernizace odborných učeben a pracoven

3.500

dle vypsaných výzev

prvotní námět

3.1.2.
3.2.1.

Rozvoj digitálních technologií

2.000

dle vypsaných výzev

prvotní námět

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Vzdělávání pedagogických pracovníků

200

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

100

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

300

dle vypsaných výzev

prvotní námět

1.3.2.

ano

ano

ano

ano

ano

115

2018

dokumentace zpracována

1.1.2.

ano

ano

ano

Pedagogická intervence ‐ podpora žáků
ohrožených školním neúspěchem
Podpora školního klubu a prázdninových
příměstských táborů
Osobnostně sociální rozvoj přeškolních
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
OP VVV 4.23
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ ‐DVPP
v rozsahu 16 hodin,čtenářská
pregramotnost,inkluze…/
OP VVV č.23

xxx

324

2018

dokumentace zpracována

1.1.2.

ano

ano

ano

ano
xxx

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola,Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ: 47611588
REDIZO:600036243
IZO:600036243
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437

Název projektu

Specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi
v MŠ
OP VVV č.23
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
vzájemných návštěv
OP VVV č.23
Prevence logopedických vad a problémů
komunikačních schopností u dětí v MŠ
OP VVV č.23
Odborně zaměřená tématická setkávání a
spolupráce s rodiči v MŠ

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)
162

2018

dokumentace zpracována

1.1.2.

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

ano

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

ano

ano

ano

ano
xxx

85

2019

dokumentace zpracována

2.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano
xxx

50

2019

dokumentace zpracována

1.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano
xxx

44

2019

dokumentace zpracována

2.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano
xxx

OP VVV č.23
Výměna osvětlení celá MŠ

900

2018

prvotní námět

3.1.1.
xxx

Výměna 6 kuchyňských linek

180

2019

prvotní námět

3.1.1.
xxx

Obnova nábytku ve 4 třídách

800

2019

prvotní námět

3.1.2.

1.1.1.
1.1.2.

ANO

ANO

xxx
OP VVV č. 02_16_023,
Šablony pro MŠ Blatenská

771

01/2017‐01/2019

Projekt podán, žádost
schválena pro financování
7.12.2016

Využití školní zahrady k environmentální
výchově

900

10/2018‐08/2019

Definován záměr

1.1.1.

Ve zdravém těle zdravý duch ‐ fyzioterapeutický
program úprav interiéru i školních zahrad

600

09/2017‐08/2019

Definován záměr

1.1.1.
3.2.1.

ANO

ANO

ANO

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145,
IČ: 64936350,
REDIZO: 600036855,
IZO: 102537437
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha 4, Hrabákova 2 000
IČ: 649 36 368
REDIZO: 600 036 880
IZO: 102 401 462
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Výměna podlahy umývárny a zázemí třídy A

100

2018

Definován záměr

3.1.1.

Oprava vstupních vestibulů

100

2020

Definován záměr

3.1.1.

Třída pro dvouleté děti

100

2018‐2019

Definován záměr

3.1.1.

Zajištění personální podpory školním
asistentem

350

04/17 ‐ 11/18

projekt schválen ‐ Šablony

1.2.2.

ne

ne

ne

ne

ano

Odborně zaměřená tématická setkávání s rodiči
dětí v MŠ

84

01/17 ‐ 12/18

projekt schválen ‐ Šablony

2.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Osobně sociální rozvoj předškolních pradagogů

6

01/17 ‐ 12/18

projekt schválen ‐ Šablony

1.1.2.

ne

ne

ne

ne

ne

Podpora počítačové gramotnosti pedagogů ‐
práce s interaktivní tabulí

30

01/19 ‐ 12/19

prvotní záměr

1.1.2.

ano

ano

ne

ano

ne

730

2017‐2018

definován záměr

1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.

ano

ano

ano

300

2017 ‐ 2020

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

ano

300

2017 ‐ 2020

prvotní námět

2.1.1.

ano

ano

Výzva č. 23 ‐ šablony Podpora škol formou
projektů
( Sdílení zkušeností pedag. z různých škol, tématická
setkání s rodiči dětí v MŠ,Prevence log. vad a kom
schopností,DVPP v rozsahu určených hodin.)

Podpora kreativity a tvoření
(Společné tvořivé akce s rodiči, výtvarné dílny,
tradiční dílničky (velikonoce, vánoce aj.)

Oslavy a společná setkání s rodiči
(Oslavy a společná setkání rodičů a školy (MDD, Den
matek, Čarodějnice, Masopust, Rozloučení s
předškoláky aj.)

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892
Mateřská škola, Praha4, Hroncova 1882
IČ: 60447869
REDIZO:600036294
IZO:107500892

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671,
IČO: 63833352,
RED IZO: 600036367,
IZO: 107500809
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
IČ:47611570
REDIZO:600036332
IZO:047611570:
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
IČ:47611570
REDIZO:600036332
IZO:047611570:
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
IČ:47611570
REDIZO:600036332
IZO:047611570:
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
IČ:47611570
REDIZO:600036332
IZO:047611570:
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
IČ:47611570
REDIZO:600036332
IZO:047611570:

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Zvyšování kvality pedagogických pracovníků
(Formou školení, hospitací, návštěvou v jiných
školních zařízeních.)

200

2017 ‐ 2020

prvotní námět

1.1.2.

ano

ano

30

2017 ‐ 2020

prvotní námět

1.1.1.
1.3.2.
2.1.1.

ano

ano

90

2017 ‐ 2020

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

prvotní námět

3.2.1.

ano

Čtení v mateřské škole
(Spolupráce se základní školou, návštěva dětí ze
školy (čtení předškolákům). Čtení členů rodin dětí v
MŠ. Návštěva knihoven.)

ano

ano

ano

ano

Malá technická univerzita
(Rozvoj logického myšlení, orientace a představivosti
dětí. Hrubá a jemná motorika. Hodnocení a
sebehodnocení dětí aj.)

2017‐2020

ano

ano

Vybavení a provoz dílen MŠ

100

ano

Chůva v mateřské škole

387

1.9.2016‐31.8.2018

projekt probíhá

1.1.2.

Šablony pro MŠ Jažlovická Výzva č. 02_16_023
Podpora škol formou projektů

534

25.10.2016 ‐ 24.10.2018

Projekt podán

1.1.1.
1.1.2.

ne

ne

ne

ano

ano

Využití školní zahrady k enviromentální výchově

300

1.9.2018 ‐31.12.2020

Prvotní námět

1.1.1.

ne

ano

ne

ne

ano

Projekt ‐ Výtvarné dílny pro děti a rodiče z MŠ

100

1.1.2019 ‐31.12.2020

Prvotní záměr

1.1.1.
2.1.1.

ne

ne

ano

ne

ano

Cizí jazyk dostupný pro všechny děti

500

1.9.2018 ‐ 31.12.2020

Prvotní záměr

1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.

ano

ne

ne

ano

ne

Projekt ‐ tvoření z keramiky

300

1.9.2018 ‐ 31.12.2020

Prvotní záměr

1.1.1.

ne

ne

ano

ne

ano

Zřízení dílen v MŠ
600 tis. Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova1480
IČO 65993373
REDIZO 600036952
IZO 107500931
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774

Název projektu

Šablony pro MŠ Konstantinova

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)
445,560

1.1.2017 ‐ 31.12.2018

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

dotace v jednání

1.1.1.
1.1.2.

ano

záměr

1.1.1.

ano

Rozvoj matematické pregramotnosti ‐ Škola
hrou

55

Společné vzdělávání ‐ klima školy

60

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.1.
1.1.2.

Vzdělávání pedagogů ‐ inkluze, šikana, matema‐
tická pregramotnost, předčtenářská příprava,
polytechnická výchova, jazyková gramotnost

50

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.2.
1.2.2.

Předškolní příprava ‐ škola trochu jinak

50

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.1.

Personální podpora ‐ chůvy

100

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.2.

Spolupráce s rodinou ‐ začleňování rodiny do
života školy ‐ dílny, společné akce

60

2017 ‐ 2020

záměr

2.1.1.

Šablony pro MŠ Křejpského

508

12/2016 ‐ 11/2018

projekt podán

1.1.1.
1.1.2.

Výtvarné dílny

200

dle výzev

prvotní záměr

Mezigenerační setkávání a čtení v MŠ

200

dle výzev

prvotní záměr

2017 ‐ 2020

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

1.1.1.
3.2.1.

ne

ano

ano

ano

ano

1.1.1.
2.1.1.

ne

ne

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Základní škola, Praha 4, Křejpského 15103
IČ:70102058
REDIZO:612300765
IZO:112300774
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556
IČ: 63833387
REDIZO:600036499
IZO:107500973

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

Klub předškoláků

300

dle výzev

prvotní záměr

1.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Vybudování přírodní učebny a úprava školní
zahrady

500

dle výzev

prvotní záměr

3.1.2.
3.2.1.

ne

ano

ano

ne

ano

Nebudu se vody bát

300

dle výzev

prvotní záměr

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ano

Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání

200

dle výzev

prvotní záměr

1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Společné akce školy a rodiny

300

dle výzev

prvotní záměr

2.1.1.

ne

ano

ano

ano

ano

ŠABLONY
Č.1/2.2.,1/2.3A,1/2.3B,1/2. 1.1.1.
3E,1/2.4,1/2.5,1/2.6,1/3.1,1 1.1.2.
/3.2, 1/3.3 REALIZACE

ne

ne

ne

ne

ne

Šablony pro MŠ Markušova

514,810

10/2016 9/2018

Komunitní pěstování, semínkovna

150

2018/2020

prvotní námět

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Badatelská učebna pro volnočasové aktivity

250

2020/2022

prvotní námět

1.3.2.
3.2.1.

ne

ano

ano

ne

ano

Projekt čtyři živly v zahradě

400

2018/2020

prvotní námět

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Motivační pobyt ředitelů škol MČ Praha 11 v
rámci vzdělávací soustavy EU

400

2018/2019

prvotní námět

1.1.2.
2.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680
IČO 63833344
REDIZO 600036961
IZO 107500981
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

č.16‐023/0001623‐01 Šablony pro MŠ Mírového
hnutí
chůva, gramotnosti..

691,724

Rozvoj matematické pregramotnosti ‐ Škola
hrou

55

Společné vzdělávání ‐ klima školy

80

Vzdělávání pedagogů ‐ inkluze, šikana, matema‐
tická pregramotnost, předčtenářská příprava,
polytechnická výchova, jazyková gramotnost

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

dotace poskytnuta

1.1.1.
1.1.2.

ano

záměr

1.1.1.

ano

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.1.

50

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.2.
1.2.2.

Předškolní příprava ‐ škola trochu jinak

50

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.1.

Personální podpora ‐ chůvy

100

2017 ‐ 2020

záměr

1.1.2.

Spolupráce s rodinou ‐ začleňování rodiny do
života školy ‐ dílny, společné akce

100

2017 ‐ 2020

záměr

2.1.1.

100

2017‐2023

definován záměr

2.1.1.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

200

2017‐2020

definován záměr

1.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ANO

ANO

NE

NE

NE

Předškolní vzdělávání a péče ‐ Budování
komunitní školy‐rozvíjet zapojení a iniciativu
žáků a rodin do života školy

1.9.2016 ‐ 31.8.2018

2017 ‐ 2020

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(Dílny pro děti a rodiče‐ oslavy, besedy a vzdělávací
worhshopy)

Předškolní vzdělávání a péče ‐ Zajištění kvality
vzdělávání 2‐letým dětem
(Akreditované hračky, dudlíkovník, přebalovací
pulty, vhodný nábytek, úložné prostory a uzavření
místnosti na lehátka, nádobí)

Navýšení kapacity MŠ
400 tis.Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Název projektu

Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876

Předškolní vzdělávání a péče ‐ Projekt Malá
technická univerzita/ rozvoj digitálních
kompetencí

Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876

Personální podpora na chůvy a školní asistenty,
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů‐
čtenářská pregramotnost a rozvoj matematické
pregramotnosti
Tělovýchova v MŠ

Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402,
IČ 63108259,
RED IZO 600036618,
IZO 107500876
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600
Mateřská škola Praha 4, Sulanského 693
IČ: 47611600
REDIZO:600036685
IZO: 47611600

Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518,
IČO: 63108232, REDIZO: 600036936, IZO:
107500736

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

300

2017‐2019

definován záměr

3.2.1.
3.2.2.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100

2017‐2018

definován záměr

1.1.2.
1.2.2.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

50

2018‐2019

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

NE

NE

NE

NE

NE

Šablony pro MŠ Sulanského
Inspirujeme se navzájem

1000

od března 2017

projekt schválen

1.1.1.
1.1.2.

Šablony pro MŠ Sulanského
Zahradní slavnost

50

podzim 2017 ‐ 2018

projekt schválen

1.1.1.
1.1.2.

ano

Šablony pro MŠ Sulanského
Společný masopust

50

únor 2018

projekt schválen

1.1.1.
1.1.2.

ano

ano

Šablony pro MŠ Sulanského
Adventní těšení

80

prosinec

projekt schválen

1.1.1.
1.1.2.

ano

ano

Šablony pro MŠ Sulanského
Osobnostní rozvoj pedagogů

90

průběžně podzim 2017‐
2018

projekt schválen

1.1.2.

ano

Šablony pro MŠ Sulanského
Předčtenářská gramotnost‐ vzdělávání

100

průběžně podzim 2017‐
2018

projekt schválen

1.1.1.
1.1.2.

(Připojení internetu , kabeláž, distribuce wifi do
všech tříd MŠ, interaktivní tabule, notebooky)

(Vybavení kabinetu tělovýchovy a venkovního
skladu, doplnění náčiní, nářadí a pomůcek pro
sportovní využití venku i ve třídě)

OP WWW č.výzvy 23, chůva

390

1.9.2017/31.8.2018 projekt před zpracováním

1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518,
IČO: 63108232, REDIZO: 600036936, IZO:
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
IČO: 47611596
REDIZO: 600036791
IZO: 047611596
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610
IČ: 63833361
REDIZO: 600036804
IZO: 107500761

Název projektu

Připravenost projektu
Očekávané
(nehodící se škrtněte ‐
celkové
prvotní námět / definován Soulad s
Očekávaný termín realizace
náklady
záměr / zpracovaná
cílem
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektu v
projektová dokumentace / MAP *
tis. Kč
projekt je před zahájením
realizace)

OP WWW č. výzvy 44, Podpora zájmového
vzdělávání projekty zjednodušeného

100

10/2017 ‐ 10/2018 projekt před zpracováním

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Komplementárnost s
Technické Práce s
Polytechn
investičním záměrem ‐
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologi
vyplnit název záměru
výchova
obory ** emi ***

1.3.2.

ano

ano

Šablony pro MŠ V Benátkách ‐ chůva

570

01/2017 ‐ 12/2018

projekt se dokončuje, je
dán finanční příslib,

1.1.2.

Šablony pro MŠ V Benátkách ‐ DVPP

150

9/2017 ‐ 12/2020

příprava projektu se
dokončuje, je dán finanční
příslib

1.1.2.

Škola a rodina ‐ společné tvořivé akce

130

9/2017 ‐ 12/2020

záměr

2.1.1.

ano

Předškoláček ‐ příprava na základní školu

60

9/2017 ‐ 12/2020

záměr

1.1.1.

ano

Šablony pro MŠ Vejvanovského‐
1/2.1;1/2.2;1/2.3a;1/3.b;1/2.4;1/2.5;1/2.6;1/3.1
;1/3.3

443

2017‐2018

projekt podán

1.1.1.
1.1.2.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Školní zahrada ‐ místo pro enviromentální
výchovu

200

2019‐2020

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Cizí jazyk pro všechny děti

200

2019‐2021

prvotní náměr

1.1.1.
3.2.1.

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Volnočasové aktivity pro děti předškolního věku

200

2020‐2023

prvotní záměr

1.3.2.

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Městská část Praha‐Šeberov,
IČO 00241717
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi
186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
IČO 60447354
REDIZO 600037371
IZO 102101001
Městská část Praha‐Šeberov,
IČO 00241717
Úřad městské části Praha ‐ Újezd
IČ: 00241784
Úřad městské části Praha ‐ Újezd
IČ: 00241784
Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578
Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Název projektu

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

Rozšíření kapacity školy ‐ přístavba stávajíí budovy s
vybavením

7 000

do 07/2018

zpracovaná projektová
dokumentace pro stavební
povolení

Rozšíření kapacity školy ‐ nová budova s
kompletním vybavením

20 000

do roku 2020

definován záměr

3.1.1.

Navýšení kapacity mateřských škol na území MČ

50 000

2017‐2020

záměr

3.1.1.

Nákup školních pomůcek a vybavení

250

2017‐2018

záměr

3.2.1.

Nákup školních pomůcek a vybavení

250

2017‐2018

záměr

3.2.1.

Navýšení kapacity základních škol na území MČ

250 000

2017‐2022

zpracovaná projektová
dokumentace

3.2.1.

Rozšiřování
kapacit

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

3.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ano

Výstavba základní školy pro 1.‐9.ročník

215 000

2023

prvotní námět / definován záměr ‐
hmotová studie

3.1.1.

Jesle ‐ Kateřinky

2 000

2023

prvotní námět

3.1.1.

Realizace zvýšení plotu do hlavní silnice ulice
Formanská

70

2018

Prvotní námět

Realizace keramické dílny ‐ vybavení dílny pecí

100

2018

Prvotní námět

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Nákup školních pomůcek a
vybavení
250 tis.Kč

ano

ano

ano

ano

Nákup školních pomůcek a
vybavení
250 tis.Kč

ano
ano

ano

ano

3.1.1.

ano

ano

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Interiérové vybavení školy
25000 tis.Kč

Vybavení keramické dílny
250 tis. Kč

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Název projektu

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

Venkovní letní výukový altán ‐ letní učebna
využitelná po dostavbě ZŠ Formanská pro oba
stupně škol
(dva opticky oddělené prostory, částečně prostor s
věstavěnými stoly a lavicemi, ve druhé části pulty a
výukové stěny určené pro praktické polytechnické
činnosti činnosti, enviromentální činnosti apod. ‐
umístění na školní zahradě)

300

2018‐2019

Prvotní námět

3.1.2.

ano

ano

ano

ano

Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Magic box ‐ Interaktivní tabule na podlahu ‐
pořízení a zavedení do vzdělávání ‐ využitelný ve
všech činnostech vzdělávání předškolních dětí

120

2017

Definován záměr

3.2.1.

Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Výtah do budoucího prvního nadzemního
podlaží k zajištění a zachování bezbariérovosti
budovy vzhledem k inkluzivnímu vzdělávání

200

2018‐2019

Prvotní námět

3.1.1.

Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331

Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331

Přestavba terasy (vzdělávací prostor‐ třída, učebna) ,
stavební úprava haly (vznik zázemí pro práci s
dospělými, pohovory s rodiči, archiv, odborná
pracovna s knihovnou…)

Vzdělávací altán jako venkovní učebna s úložným
prostorem

6 000

2018‐2023 prvotní námět / definován záměr

3.1.1.

1 500

prvotní námět / definován záměr/
2018‐2023 projekt v úrovni studie navazuje
na proměnu zahrady Na vlnách

500

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

3.1.2.

ano

ano

ano

2018‐2023 prvotní námět / definován záměr

3.1.1.
3.1.2.

ano

ano

ano

250

prvotní námět / definován záměr/
2018‐2023 projekt v úrovni studie navazuje
na proměnu zahrady Na vlnách

3.1.1.

ano

ano

ano

400

2018‐2023

projekt navazuje a dokončuje
Proměnu zahrady Na vlnách, a
rozvíjí projekty Zelenání a Zelená
učebna (MHMP)

3.1.1.
3.1.2.

ano

ano

ano

Úprava dvora /aktuálně bude realizována velká
venkovní knihovna v rámci projektu Zelenání a
Zelená učebna‐ Grant MHMP
(úprava prostoru pro prezentaci práce školy, aktivity
pro rodiče a veřejnost, projekty EVVO ‐ Zelená
knihovna a Zelená lékárna, polytechnické aktivity a
společenské akce, výstavy apod. Bezbarierový vstup
na zahradu)

Místo pro jízdu na koloběžkách a úložný prostor
(zahradní domek s dílnou)

Dokončení Proměny zahrady,
Místo pro hru a experiment (klouzačka na kopeček
+ zapuštěný labyrint , dokončení ilustrací, zábrany na
zeď)

Vybavení venkovního
letního altánu
tis. Kč

Vybavení venkovní učebny
300 tis.Kč

Rozšiřování
kapacit

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Základní umělecká škola Jižní Město, Praha
IČO 45246211,
RED IZO 600001881
IZO 045246211
EDUCAnet ‐ gymnázium, střední odborná a
základní škola Praha, s.r.o
IČ: 25147846
REDIZO: 6005305

Základní škola Klíček, o.p.s.
IČO:25612778,
RED IZO: 600001121,
IZO:049276212,
Základní škola Klíček, o.p.s.
IČO:25612778,
RED IZO: 600001121,
IZO:049276212,
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602

Název projektu

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

Nahrávací studio

400

2018

záměr

3.1.2.
3.2.1.

Nahrávací studio
100 tis.Kč

Školní přírodovědná učebno‐laboratoř LABnet
nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená
netplatforma pro školy).

3 000

09/2017

Definovaný záměr a příprava k
projektové dokumentaci

3.1.2.
3.2.1.

Podpora výuky cizích jazyků

300

09/2017 ‐ 08/2018

prvotní námět

1.1.1.
3.2.1.

školní dílna

500

07/2018 ‐ 12/2018

prvotní námět

3.1.2.
3.2.1.

Zřízení odborné biologické pracovny

150

09/2017 ‐ 09/2018

prvotní záměr

3.1.2.
3.2.1.

ne

ano

ne

ano

ne

Zřízení odborné jazykové učebny

100

09/18 ‐ 09/19

prvotní záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ne

ne

ano

ne

Zřízení odborné počítačové pracovny

250

09/18 ‐ 09/19

prvotní záměr

3.1.2.
3.2.1.

ne

ne

ne

ano

ne

Vybavení dílny ‐ truhlářské ponky 3x

80

09/17 ‐ 12/17

definován záměr

3.2.1.

ne

ne

ano

ne

ne

Stavební úpravy

480

09/17 ‐ 09/20

prvotní záměr

3.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Vytvoření universální
učebno‐laboratoře
přírodních věd
600 tis. Kč

Rozšiřování
kapacit

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Scioškola ‐ základní škola, s.r.o.,
Pošepného náměstí 2022/3, Praha 11
IČ: 03739937
REDIZO:
691007713
IZO:181066602
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518

Název projektu

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Zřízení venkovní učebny

150

Rekonstrukce stávající budovy s obnovou jídleny
a zlepšení technického stavu budovy v
energeticky úsporné variantě.

3000

Přístavba kmenových tříd (4)

09/18 ‐ 09/19

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Rozšiřování
kapacit

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

prvotní záměr

3.1.2.

ne

ano

ne

ne

ne

2018‐2019

definovaný záměr

3.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

6000

2017‐2018

definovaný záměr

3.1.1.

ano

ano

ne

ano

ano

Rozšíření kapacity a
vybavení tříd

ano

ano

Přístavba třídy MŠ

3 000

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.1.

ano

ano

ano

ne

ano

Vybavení třídy MŠ
(500tis.Kč)

ano

ano

Výstavba dílny

1 800

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Vybavení dílny
(750tis.Kč)

ne

ne

Výstavba společenského sálu

1 800

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.1.

ano

ne

ne

ano

ne

Výstavba PC učebny

1 800

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Výstavba uměleckého atelieru

1 800

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Zlepšení technického
stavu budovy a
ne
vytvoření/obnova
stravovacího komplexu

Vybavení společenského
sálu
ano
(450tis.Kč)

Vybavení PC učebny
(960tis.Kč)

ano

Vybavení uměleckého
atelieru
ne
(750tis.Kč)

ne

ne

ne

ne

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha,
s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Základní škola a střední škola waldorfská,
Praha 4, Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola a střední škola waldorfská,
Praha 4, Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675

Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Název projektu

Výstavba jazykové učebny

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

1 800

2018 ‐ 2022

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

definovaný záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ano

ano

Vybavení zahradního
přírodního učebního
komplexu
(1000tis.Kč)

ano

ne

2 750

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

Výstavba laboratoře pro přírodní vědy

1 800

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ne

ano

ne

Výstavba nové základní školy se společenskými
provozními jednotkami (přesah využití pro
veřejnost u mimoškolní činnosti, výuky v
projektech, kultury, zdraví a osobnostního
rozvoje)

240 000

2018 ‐ 2019

definovaný záměr + zpracovaná
studie stavby

3.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Celoroční venkovní učebna

2 200

2018

definovám záměr

3.1.2.
3.2.1.

ne

ano

ano

ne

ano

Nábytek pro učebny ‐
zkvalitnění a modernizace
vzdělávání

Mobilní PC učebna pro skupinovou výuku

750

11/2017

definovám záměr

3.2.1.

ano

ano

ne

ano

ano

Nábytek pro učebny ‐
zkvalitnění a modernizace
vzdělávání

6 000

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3.1.2.
3.2.1.

ANO

ANO

ANO

škol ****

Vybavení jazykové
učebny
(750tis.Kč)

3.1.2.
3.2.1.

(V rámci projektu bude řešena rekonstrukce a
modernizace odborných učeben včetně podia + sál
včetně osvětlení, ozvučení a odhlučnění a vybavení
gymnastického sálu včetně zázemí)

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních

ne

ano

Přetvoření školní zahrady v přírodní učební
komplex

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben
ZŠ Wonderland Academy pro rozvoj klíčových
kompetencí včetně pořízení vybavení.

Rozšiřování
kapacit

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

ANO

ANO

Vybavení laboratoře pro
přírodní vědy
ne
(750tis.Kč)

Vzdělávání PP ‐ např.
využití IT techniky ve
výuce, projektové
vyučování, experim.
výuka atp., použití
nového vybavení ve
výuce a využití nové
učebny k zatraktivnění
výuky.

ne

ano

ano

ANO

ANO

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006483

Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482
Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482
Základní škola Wonderland Academy
s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Název projektu

Zelená učebna

Rekonstrukce budovy vč. vstupní recepce,
zlepšení technického stavu školy a energeticky
úsporná renovace celé budovy ZŠ Wonderland
Academy (vč. solárních panelů). Zajištění
bezbariérovost školy (především výtah).
Zvýšení kvality života v ZŠ Wonderland Academy
a školní družině
(V rámci projektu bude řešena vybavenost tělocvičny,
knihovny (počítače do knihovny, tablet "čtečka" ‐
výpůjčky) a vybavení školní družiny včetně
videozvonku do družiny.
Dále se bude jednat o zabezpečení školy a akustické
řešení v družině a jídelně a v horním patře.)

Svozy dětí do školy a ze školy ‐ zajištění
autobusové dopravy ‐ pořízení 20ti místného
autobusu včetně řidiče a nákladů na dopravu
(nafta) ‐ 1 rok

Vývoj IT správy a intranetového systému včetně
zasíťování školy a vybavení (PC+ tiskárny atd.)

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
Vývoj SW aplikací a používání elektronických
IZO: 181045672
učebnic ve Wonderland Academy
RED IZO: 691006482

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

1 500

6/2017 ‐ 8/2020

definován záměr

13 300

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3 500

6/2017 ‐ 8/2019

2 000

6/2017 ‐ 8/2019

Rozšiřování
kapacit

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

3.1.2.
3.2.1.

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

Vzdělávání PP ‐ např.
projektové vyučování,
experim. výuka atp.,
použití nového vybavení NE
ve výuce a využití zelené
učebny k zatraktivnění
výuky.

NE

ANO

ANO

NE

ANO

3.1.1.

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

definován záměr

3.1.1.
3.1.2.
3.2.1.

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

definován záměr

3.1.1.

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

2 000

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3.2.2.

NE

NE

NE

ANO

NE

Vzdělávání zaměstnanců
ZŠ pro práci s PC ‐ IT
správa a využití
NE
intranetového systému,
Microsoft office,
internet.

700

6/2017 ‐ 8/2018

definován záměr

3.2.2.

ANO

NE

NE

ANO

NE

Vzdělávání PP ‐
používání elektronických NE
učebnic

NE

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam investičních projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či
dalšího subjektu ‐ Název, IČO, RED IZO,
IZO

Mateřská škola Wonderland, s.r.o
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980

Název projektu

Očekávané
celkové
Očekávaný termín
náklady realizace projektu (mm/rr
projektu v
‐ mm/rr)
tis. Kč

Připravenost projektu (nehodící
se škrtněte ‐ prvotní námět /
definován záměr / zpracovaná
projektová dokumentace /
projekt je před zahájením
realizace)

Rozšiřování
kapacit

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Práce s
Soulad s
Komplementárnost s
Přírod Technické digitální
Polytech
cílem
investičním záměrem ‐
mi
a
Cizí
ní
nická
vyplnit název záměru
MAP * jazyk vědy řemeslné technol
výchova
** obory ** ogiemi
***

Bezbariér
kmenových
ovost
učeben
školy,
mateřských
školského
nebo
zařízení základních
škol ****

Rekonstrukce, zlepšení technického stavu
budovy školky a energeticky úsporná renovace
celé budovy MŠ vč. solárních panelů.

3.000

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3.1.1. NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

Realizace a zlepšení stavu zahrady, vybudování
malého herního hřiště z bezpečného materiálu
včetně herních prvků a realizace malé venkovní
zastřešené herny ‐ zelené učebny.

1.500

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3.1.1.
NE
3.1.2.

ANO

NE

NE

NE

ANO

NE

Rekonstrukce a modernizace učeben MŠ
Wonderland včetně pořízení vybavení
(interaktivní tabule atd.)

1.000

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

3.1.2.
ANO
3.2.1.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

Svozy dětí do školy a ze školy ‐ zajištění
autobusové dopravy ‐ pořízení 20ti místného
autobusu včetně řidiče‐ a nákladů na dopravu
(nafta) ‐ 1 rok

2.000

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Vzdělávání zaměstnanců
MŠ pro práci s PC ‐ IT
správa a využití
NE
intranetového systému,
Microsoft office,
internet.

NE

Vývoj IT správy a intranetového systému včetně
zasíťování školy a vybavení (PC+ tiskárny atd.)

Středisko volného času a Zařízení pro další Volnočasové středisko pro žáky ‐ studenty ve
vzdělávání pedagogických pracovníků
věku 10 ‐ 18 let
Kroužky pro děti Praha IČO: 03 731 189,
RED_IZO: 691 007 527,IZO: 181 064 791,
IZO: 181 084 224

1.000

6/2017 ‐ 8/2019

50 000

2022

definován záměr

prvotní námět

3.1.1.

3.2.2.

1.3.2.

NE

NE

ano

NE

ano

NE

ANO

ano

ano

ano

ano

ne

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Mateřská škola Křeslice
IČ0 71294635,
RED IZO 691008108,
IZO 181069245
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
IČO 60447354
REDIZO 600037371
IZO 102101001

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Podpora digitálních technologií ‐ interaktivní
tabule

90

do roku 2019

prvotní záměr

3.2.1.

ne

ne

ne

ano

ne

Nákup školních pomůcek a vybavení

200

do roku 2023

prvotní záměr

3.2.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Vybavení pro sportovní činnosti

100

do roku 2023

prvotní záměr

3.2.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Výlety za poznáním a vícedenní pobyty

140

do roku 2023

prvotní záměr

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Spolupráce s rodiči, neformální setkávání,
výtvarné dílny ‐ materiální a personální
zabezpečení

100

do roku 2023

prvotní záměr

2.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

Školení pedagogů

80

do roku 2023

prvotní záměr

1.1.2.

ne

ne

ne

ano

ano

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky
ZŠ OP VVV, výzva č.22,23

420

2017

projekt podán

1.1.2.

Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky
ZŠ OP VVV, výzva č. 23

373

2017

projekt před zahájením
realizace

1.1.2.

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
IČO 60447354
REDIZO 600037371
IZO 102101001

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání

750

2018‐2020

záměr

1.1.1.

ano

ano

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
IČO 60447354
REDIZO 600037371
IZO 102101001
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
IČO 60447354
REDIZO 600037371
IZO 102101001
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787
Městská část Praha‐Šeberov,
IČO 00241717
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
IČO 70991502
REDIZO 600036707
IZO 107500787
Úřad městské části Praha ‐ Újezd
IČ: 00241784
Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vzdělávání pedagogických pracovníků

200

2017‐2018

záměr

1.1.2.

Nákup školních pomůcek a vybavení

250

2017‐2018

záměr

3.2.1.

Nákup školních pomůcek a vybavení

250

2017‐2018

záměr

záměr

Spolupráce MČ s neziskovými organizacemi v
oblasti vzdělávání a výchovy dětí a mládeže
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání

100

500

2017‐2020

2018‐2020

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

ano

ano

ano

ano

ano

Nákup školních pomůcek a
vybavení
250 tis.Kč

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

Nákup školních pomůcek a
vybavení
250 tis.Kč

2.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

záměr
1.1.1.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

100

2017‐2020

záměr

1.1.2.

Práce s digitálními technologiemi

300

2018‐2020

záměr

1.1.1.

3.2.1.
3.2.2.

3.2.1.

(třídy, kabinety, ředitelna, kuchyně, jídelna, tělocvičny,
inteaktivní tabule, PC, tablety atd.)

25 000

2023

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
realizaci Základní školy
Formanská

Vybavení keramické dílny

250

2018

prvotní námět

Interiérové vybavení školy

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Výstavba základní školy
1.‐9.roč.
215000 tis.Kč

ano

Realizace keramické dílny ‐
vybavení dílny pecí
100 tis.Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578
Mateřská škola Formanská, Praha 4
IČ: 71294350
REDIZO: 691009783
IZO: 181082578

Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331

Název projektu

Vybavení venkovního výukového altánu
(pomůcky, hračky apod.)

Pořízení výukových programů

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

100

2018‐2019

prvotní námět

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

100

2017

definován záměr

3.2.1.

ano

ano

1 200

2018‐2020

definován zámě

3.2.1.

ano

ano

ano

300

2018‐2020

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

3.2.1.

ano

ano

ano

200

2018‐2020

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

3.2.1.

ano

ano

ano

130

2018‐2020

/ definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

3.2.1.

ano

ano

ano

150

2018‐2020

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

3.2.1.

ano

ano

ano

200

2018‐2020

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

3.2.1.

ano

ano

ano

400

2018‐2023

definován záměr/ projekt v
úrovni studie navazuje na
proměnu zahrady Na vlnách

1.1.2.

ano

ano

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Venkovní letní výukový
altán
300 tis.Kč
Magic box
120 tis. Kč

ano

Vybavení nově vzniklých vzdělávacích prostor
(kroužkárny, herny, pracovny… apod.)
(nábytek materiál pomůcky, PC technologie interaktivní
tabule či PC box…) didaktická, odborná i dětská
knihovna a pomůcky

Vybavení venkovní učebny
(stoly, židle, sedací vaky, apod., pomůcky k didaktickým
řadám)

Vybavení dvora
(venkovní nábytek, místo pro popagaci ‐ prezentační
systém, pomůcky, hračky apod)

Místo pro hru a experiment
(vybavení pomůckami nářadím pro děti apod. / činnosti
venku i na dvoře pod střechou)

Jízda na koloběžkách a úložný prostor (zahradní
domek s dílnou)
(vybavení odrážedla, koloběžky, nářadí a další vybavení
dílny, hry a experimenty apod.)

Vybavení zahrady
(hračky, pomůcky, nářadí, literatura pro činnosti dětí
předškolního věku a vzdělávání , sportovní vybavení atd)

ano

ano

EVVO koordinátorka pro MŠ
(personální zajištění projektů Zelené učebny a Kroužku
zahradník (5 let 20 hodin měsíčně DPP), zajištění
Vzdělávacího programu pro MŠ na zahradě MŠ
Vodnická (20 skupin ročně) 5 let)

ano

ano

Vzdělávací altán
1500 tis.Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331

Mateřská škola Vodnická, Praha 4
IČ: 75122570
REDIZO: 691002029
IZO: 181021331
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha
IČO 45246211,
RED IZO 600001881
IZO 045246211
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha
IČO 45246211,
RED IZO 600001881
IZO 045246211

Název projektu

Rozvoj projektu centra kolegiální podpory v
oblasti předčtenářské gramotnosti
(po ukončení spolupráce s JU)

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

2019‐2023

200

2018‐2022

prvotní námět

1.1.1.
1.3.2.

150

2017‐2023

prvotní námět

1.1.1.

300

2018‐2023

prvotní námět

1.1.2.
2.1.1.

300

2018‐2023

definován záměr/ projekt v
úrovni navazuje na projekt
podořený MHMP Zelenání a
Zelená učebna

100

2018‐2023

Digitalizace učeben a pořízení výukových
software

500

Nahrávací studio

100

Oslavy a svátky v mateřských školách v Újezdu
(komunitní rozvoj DPP + vybavení materiál 20 oslav)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

prvotní námět / definován
záměr/ projekt navazuje na 1.1.2.
vznik CKP v rámci spolupráce 3.2.1.
s JU (OPVVV)

800

(DPP + vybavení , propagace atd. doba trvání 2019‐
2023 spolupráce s experty ‐přednášky vzdělávání
pedagogů i nepedagogů)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)
Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

ano

Výlety dětí za poznáním
(2x ročně; Bus vstupné, materiální zabezpečení; 2017‐
2023 tj. 12 výletů)

Jazykové kurzy pro zaměstnance, rodiče a další
zájemce v MŠ2018‐2023
Rozvoj a pokračování provozu Zelené knihovny
(návaznost na venkovní učebnu a Zelenání (Grant
MHMP)
(vybavení a personální zabezpečení 2018‐2023 DPP
10000/rok + vybavení knihy‐ hry‐ pomůcky k EVVO ,
zajištění expertů EVVO programy)

Výtvarné dílny MŠ Vodnická
(10 dílen; materiál i personální zabezpečení)

ano

ano

ano

ano

1.1.1.
1.1.2.
3.2.1.

ano

ano

ano

prvotní námět

1.1.1.

ano

ano

ano

2017 ‐2019

zpracovaná projektová
dokumentace

3.2.1.

ano

2018

záměr

3.1.2.
3.2.1.

ano

ano

Nahrávací studio
400 tis.Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

EDUCAnet ‐ gymnázium, střední odborná a základní škola
Praha, s.r.o
IČ: 25147846
REDIZO: 6005305
IZO: 110036514
EDUCAnet ‐ gymnázium, střední odborná a základní škola
Praha, s.r.o
IČ: 25147846
REDIZO: 6005305
IZO: 110036514

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Zvyšování sociálních kompetencí u dětí

200

09/2017 ‐ 06/2018

prvotní záměr

1.1.1.

ano

ne

ne

ano

ne

Zvyšování zájmu o přírodní a technické vědy

600

10/2017 ‐ 06/2019

zpracována dokumentace

1.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

100

09/17 ‐ 12/23

Prvotní záměr

1.3.1.
2.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

60

09/17 ‐ 09/18

definován záměr

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

60

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.
2.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

80

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.
1.1.2.

ano

ne

ne

ne

ne

100

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.

ne

ano

ne

ne

ne

60

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.

ne

ne

ne

ne

ne

120

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.
1.2.2.

ne

ne

ne

ne

ne

Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
Společné/individuální pobyty po inovativních
03739937
REDIZO: 691007713
školách ČR
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
Výuka komunikační a sociální ‐ zavedení systému
03739937
REDIZO: 691007713
protidrogové prevence jako kontinuálního procesu
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
Výuka čtenářská, komunikační a sociální ‐
03739937
REDIZO: 691007713
podpora a organizace mezigenerační spolupráce
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
Jazykové vzdělávání s rodilými mluvčími
03739937
REDIZO: 691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
Výuka přírodních věd ‐ vedení dětí k navázání
03739937
REDIZO: 691007713
intenzivnější vazby na živou přírodu
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
Výchova k psychickému zdraví ‐ posílení prevence
2022/3, Praha 11
IČ:
a diagnostiky rizkového chování žáků ve škole i v
03739937
REDIZO: 691007713
rodinách
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
Výchova k psychickému zdraví ‐ aplikace
2022/3, Praha 11
IČ:
dramaterapie jako pracovního nástroje v prevenci
03739937
REDIZO: 691007713
šikany a ostatních druhů rizikového chování
IZO:181066602

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Školní přírodovědná učebno‐
laboratoř LABnet
3000 tis. Kč

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
03739937
REDIZO: 691007713
IZO:181066602
Scioškola ‐ základní škola, s.r.o., Pošepného náměstí
2022/3, Praha 11
IČ:
03739937
REDIZO: 691007713
IZO:181066602
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Projekt ‐ Kroužek vaření

60

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.

ne

ne

ano

ne

ne

Projekt ‐ Kroužek programování za účelem
podpory počítačové gramotnosti

60

09/17 ‐ 12/23

definován záměr

1.1.1.

ano

ne

ano

ano

ne

Vybavení třídy MŠ

500

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ne

ano

Přístavba třídy MŠ
(3000tis.Kč)

Vybavení dílny

750

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Výstavba dílny
(1800)

Vybavení společenského sálu

450

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ne

ne

ano

ne

Výstavba společenského
sálu
(1800)

Vybavení PC učebny

960

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Výstavba PC učebny
(1800)

Vybavení uměleckého atelieru

750

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Výstavba uměleckého
atelieru
(1800)

Vybavení jazykové učebny

750

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ne

ne

ano

ne

Výstavba jazykové
učebny
(1800tis.Kč)

ano

Přetvoření školní zahrady
v přírodní učební
komplex
(2750tis.Kč)

Vybavení zahradního přírodního učebního
komplexu

1000

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Škola Můj Projekt ‐ základní škola Praha, s.r.o.
IČ: 24736490
REDIZO: 691003785
IZO: 181033518
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Vybavení laboratoře pro přírodní vědy

750

2018 ‐ 2022

definovaný záměr

3.2.1.

ano

ano

ne

ano

ne

T4 T3 Výuka v projektech ‐ vzdělávání učitelů s
následným mentoringem

450

2017 ‐ 2019

definovaný záměr

1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

T4 T3 Výuka v projektech ‐ realizace 6 hodin týdně
+ sborník námětů dobré praxe

984

2017 ‐ 2019

definovaný záměr

1.1.1.
1.1.2.
1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

T8 T3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí ‐
vzdělávání učitelů s následným mentoringem

450

2017 ‐ 2019

definovaný záměr

1.1.1.
1.1.2.
1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

T8 T3 Realizace aktivit rozvíjejících sociální a
občanské kompetence žáků ‐ 2 hodiny týdně +
sborník námětů dobré praxe

328

2017 ‐ 2019

definovaný záměr

1.1.1.
1.1.2.
1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

T7 Zavádění metody CLIL do výuky 5 až 8 hodin
týdně

1350

2017 ‐ 2019

definovaný záměr

1.1.1.
1.1.2.
1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

T7 Rozvoj kompetencí pro aktivní používání AJ 2
hodiny týdně s rodilým mluvčím v max 12
členných skupinách

426

2017 ‐ 2019

prvotní námět

1.1.1.
1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

T2 Výuka čtenářské a matematické gramotnosti v
max 12 členných skupinách 2+2 hodiny týdně

853

2017 ‐ 2019

prvotní námět

1.1.1.
1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Nábytek pro učebny ‐ zkvalitnění a modernizace
vzdělávání

750

10/2017

definiván záměr

3.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Výstavba laboratoře pro
přírodní vědy
(1800tis.Kč)

Celoroční venkovní učebna,
Mobilní PC učebna

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola a střední škola waldorfská, Praha 4,
Křejpského 1501
IČ: 70922306
REDIZO: 600021327
IZO: 110032675
Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v
oblasti vzdělávání žáků se SVP

150

7/2017‐12/2019

definován záměr

1.2.2.

ano

ano

ano

ano

ano

Získávání nových inspirací a zkušeností pedagogů
prostřednictvím návštěv partnerských škol

70

7/2017‐12/2019

definován záměr

2.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Tandemová výuka

50

7/2017‐12/2019

definován záměr

1.3.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Odborně zaměřená společná setkávání učitelů a
rodičů

25

7/2017‐12/2019

definován záměr

2.1.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Doučování žáků ohrožených školním neůspěchem

70

7/2017‐12/2019

definován záměr

1.2.1.

ano

ano

ano

ano

ano

Vzdělávání zaměstnanců ZŠ pro práci s PC ‐ IT
správa a využití intranetového systému, Microsoft
office, internet.

Vzdělávání učitelů ‐ používání elektronických
učebnic

35

50

6/2018 ‐ 8/2020

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

definován záměr

1.1.2.
1.3.1.

1.1.2.
1.3.1.

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

ANO

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

NE

Vývoj IT správy a
intranetového systému
včetně zasíťování školy
a vybavení (PC+
tiskárny atd.)

NE

Vývoj SW aplikací a
používání
elektronických učebnic
ve Wonderland
Academy

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482
Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482
Základní škola Wonderland Academy s.r.o.,
ICO: 28895410,
IZO: 181045672
RED IZO: 691006482

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Vzdělávání učitelů ‐ nové metody ve výuce

50

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.
1.3.1.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Vzdělávání učitelů ‐ např. projektové vyučování,
experim. výuka atp., použití nového vybavení ve
výuce a využití zelené učebny k zatraktivnění
výuky.

40

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.
1.3.1.

NE

ANO

ANO

NE

NE

Vzdělávání učitelů ‐ např. využití IT techniky ve
výuce, projektové vyučování, experim. výuka atp.,
použití nového vybavení ve výuce a využití nové
učebny k zatraktivnění výuky.

60

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.
1.3.1.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Společné akce s rodiči, setkávání, oslavy

50

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

2.1.1.

NE

NE

NE

NE

NE

Psycholog ‐ duševní zdraví dětí ve Wonderland
Academy

250

6/2017 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.

NE

NE

NE

NE

NE

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

ZELENÁ UČEBNA.

Rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben ZŠ
Wonderland Academy
pro rozvoj klíčových
kompetencí včetně
pořízení vybavení a
zajištění
bezbariérovosti školy.

Investiční priority ‐ seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé
Seznam neinvestičních projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 11 ‐ ostatní zřizovatelé

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího
subjektu ‐ Název, IČ, RED IZO, IZO

Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980

Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
ICO: 24169811
IZO: 181034735
RED IZO: 691003980
Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha
IČO: 03 731 189, RED_IZO: 691 007 527,IZO: 181
064 791, IZO: 181 084 224

Název projektu

Připravenost projektu
(nehodící se škrtněte ‐
Očekávané
prvotní námět / definován Soulad s
celkové
Očekávaný termín realizace
cílem
záměr / zpracovaná
náklady
projektu (mm/rr ‐ mm/rr)
projektová dokumentace / MAP *
projektu v
projekt je před zahájením
tis. Kč
realizace)

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Cizí
jazyk

Technické Práce s
Polytechn
digitálními
a
Přírodní
ická
vědy ** řemeslné technologie
výchova
mi ***
obory **

Vzdělávání zaměstnanců MŠ pro práci s PC ‐ IT
správa a využití intranetového systému, Microsoft
office, internet.

40

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.

NE

NE

NE

NE

NE

Vzdělávání učitelů MŠ ‐ nové metody ve výuce

60

6/2018 ‐ 8/2020

definován záměr

1.1.2.
1.3.1.

ANO

ANO

NE

NE

NE

Zajištění personální podpory formou školního
asistenta (nebo chůvy) k 2‐letým dětem

250

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

NE

NE

NE

NE

NE

Zajištění kvality vzdělávání 2‐letým dětem

250

9/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

1.1.1.

NE

NE

NE

NE

NE

Společné akce s rodiči, setkávání, oslavy

50

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

2.1.1.

NE

NE

NE

NE

NE

Psycholog ‐ duševní zdraví dětí v MŠ Wonderland

250

6/2017 ‐ 8/2019

definován záměr

1.1.2.

NE

NE

NE

NE

NE

1.1.2.

ano

ano

ano

ano

ne

Získání a prohlubování kvalifikace pedagogických
pracovníků

300

2017/2018

prvotní námět

1.1.2.

Komplementárnost s
investičním záměrem ‐
vyplnit název záměru

Vývoj IT správy a
intranetového systému
včetně zasíťování školy
a vybavení (PC+
tiskárny atd.)

Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt
identifikován jako prioritní pro investiční intervence z OP PPR; lze zaškrtnout více možností;
* uveďte číslo cíle/cílů
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci OP PPR.
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory;
**** OP PPR - rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné v rámci podpory sociální
inkluze: přesné znění podmínek je uvedeno v textu výzvy č. 23 (nově vytvořené třídy musí integrovat
žáky s SVP a průměrný počet žáků ve třídách školy musí být po provedené investici snížen či případně
udržen na výchozí hodnotě).

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 28. 3. 2017.1

V Praze dne 28. 3. 2017

Podpis předsedy řídícího výboru MAP

1

Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP/ŘO OP PPR doručena případná aktualizace
schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců.

