Příloha - Popis aktivit a Roční akční plán 2020-2021
Priorita

Opatření

Priorita 1

Rozvoj gramotnosti a
pregramotnosti
Rozvoj čtenářské
AŠ
gramotnosti a
pregramotnosti
Rozvoj čtenářské
AŠ
gramotnosti a
pregramotnosti
Rozvoj čtenářské
AS
gramotnosti a
pregramotnosti

Cíl 1.1

Cíl 1.1

Cíl 1.1

Aktivita

1.1.AŠ 1

1.1.AŠ 2

Cíl a popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba Partner

Odhad
finančních
nákladů

Počet a typ
škol
zapojených v
rámci práce s
cílovou
skupinou

Zdroje
financování

Způsob
financování

Vazba na konkrétní Časový plán
investiční /
realizace
neinvestiční záměry

RAP 20172018

RAP 20182019

RAP 20192020

RAP 20202021

16 ZŠ, 29 MŠ

NR

NR

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1.1.AŠ1 vybudování knihoven a čtenářských koutků ve
školách a zajištění adekvátního vybavení (knihami,
čtečkami, atd.)
1.1.AŠ 2 materiální a finanční podpora volnočasových akcí a
aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti

1.1.AS 1

1.1.AS 1 podpora spolupráce škol, rodiny a knihoven

Cílem aktivity je provázat formální
Celé území MAP
vzdělávání a činnost mimoškolních
Praha 12
subjektů, zejména místních knihoven
za účelem rozvoje čtenářské
gramotnosti a pregramotnosti. V
rámci aktivity se budou školy např.
účastnit besed v knihovnách, chodit
pravidelně do knihovny, vést si
čtenářské deníky atd. Cílem aktivity je
také podnít zájem dětí o čtení formou
sdíleného zájmu s jejich blízkými.

ředitelé MŠ a ZŠ

místní knihovny,
rodiny žáků a dětí,
KNIHOMAP

Cíl 1.1

Rozvoj čtenářské
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.1.AS 2

1.1.AS 2 podpora vzdělávání pedagogů (lektorů) v oblasti
nových metod rozvoje čtenářské gramotnosti, jejich
implementace do výuky a spolupráce pedagogů a škol při
sdílení výukových metod, osvědčené praxe

Cílem aktivity je inspirovat k novým
Celé území MAP
trendům a metodám, rozšířit obzory, Praha 12
sdílet zkušenosti mezi pedagogy v
jednotlivých školách a mezi školami.
Aktivita bude realizována formou
setkání na příslušné pracovní skupině
a při místních vzdělávacích akcích např. EduCoffee.

PS Čtenářská
gramotnost a
jazyková
gramotnost,
ředitelé MŠ a ZŠ,
RT MAP

externí i interní
lektoři, učitelé,
ředitelé ZŠ, MŠ

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

RAP 20202021

Cíl 1.1

Rozvoj čtenářské
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.1.AS 3

1.1.AS 3 podpora logopedické depistáže v MŠ, případně
podpora logopedické péče v mateřských školách jakožto
důležitý předpoklad pro zvládnutí čtení a psaní

Cílem aktivity je systematicky zajistit
logopedickou depistáž na místních
MŠ tak, aby dětem byla umožněna
logopedická náprava, ideálně před
nástupem na ZŠ.

Celé území MAP
Praha 12

ředitelé MŠ a ZŠ

MŠ, kliničtí
logopedi, rodiny
dětí a žáků

50 000 Kč/rok

29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cíl 1.2

Rozvoj matematické
gramotnosti a
pregramotnosti

AŠ

1.2.AŠ 1

1.1.AŠ 1 vybavení tříd ZŠ i MŠ pomůckami pro rozvoj
matematické gramotnosti (např. montessori pomůcky na
matematiku, sady na pokusy pro MŠ, počítačové
programy), stavebnicemi (Merkur, hlavolamy, atd.),
robotickými stavebnicemi (např. Lego, We Do, atd.),
experimentálními systémy pro výuku a badatelství v
přírodovědných oblastech (např. Pasco, Vernier)) a
vhodnými digitálními technologiemi a programy pro
názornější výuku matematiky

Cíl 1.2

Rozvoj matematické
gramotnosti a
pregramotnosti

AŠ

1.2.AŠ 2

1.2.AŠ 2 aktivity zaměřené na propojování s praxí (dílny,
finanční gramotnost)

Cílem aktivity je aplikovat teoretické
znalosti v praxi.

Celé území MAP
Praha 12

PS Matematická
gramotnost,
PS Digitální
gramotnost

Cíl 1.2

Rozvoj matematické
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.2.AS 1

1.2.AS 1 podpora vzdělávání pedagogů v oblasti metod
aktivního učení a podpora spolupráce pedagogů a škol pří
sdílení výukových metod, osvědčené praxe

Cíl 1.3

Rozvoj jazykové
gramotnosti a
pregramotnosti
Rozvoj jazykové
gramotnosti a
pregramotnosti

AI

1.3.AI 1

1.3.AI. 1 vybudování a vybavení jazykových učeben

AŠ

1.3.AŠ 1

1.3.AŠ 1 podpora cizojazyčných čtenářských kroužků a
volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj čtenářské
gramotnosti

Cíl 1.3

Rozvoj jazykové
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.3.AS 1

1.3.AS 1 podpora spolupráce škol a dalších subjektů včetně Cílem je navázat a podpořit
zahraniční spolupráce (např. jazykové instituty, eTwinning, spolupráci pro zvýšení jazykové
Erasmus, výměnné pobyty, zahraniční návštěvy, atd.)
vzdělanosti dětí a žáků.

Celé území MAP
Praha 12

Pro vyučující cizích ředitelé MŠ, ZŠ,
jazyků
jazykové instituty,
jazykové školy atd.

Cíl 1.3

Rozvoj jazykové
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.3.AS 2

1.3.AS 2 rozšíření dalších možností komunikace v cizím
jazyce v přirozeném prostředí, např. podpora spolupráce
rodiny a škol, a to zejména členů rodin cizinců

Cílem je využití možností v lokalitě
pro jazykové vzdělávání dětí a žáků.

Celé území MAP
Praha 12

ředitelé MŠ a ZŠ

Cíl 1.3

Rozvoj jazykové
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.3.AS 3

1.3. AS 3 vzdělávání pedagogů v oblasti metod aktivního
učení a jejich implementace do výuky a podpora
spolupráce pedagogů a škol při sdílení výukových metod,
osvědčené praxe

Cílem aktivity je podpořit atmosféru Celé území MAP
sdílení a spolupráce mezi pedagogy v Praha 12
jednotlivých školách a mezi školami.
Bude realizována formou setkání na
příslušné pracovní skupině a při
místních vzdělávacích akcí - např.
EduCoffee.

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AI

1.4.AI 1

1.4.AI 1 rozšiřování vnitřní konektivity škol (připojení
školních mobilních zařízení i zařízení žáků k bezpečné wifi v
areálu celé školy) a adekvátně vybavit školu novými
digitálními technologiemi

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AŠ

1.4.AŠ 1

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AŠ

1.4.AŠ 2

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AŠ

1.4.AŠ 3

1.4.AŠ 1 posílení (vybudování) podpory pro digitální
technologie na školách (např. správa systémů, sítě, drobné
opravy, atd.) a současně zvýšit digitální kompetence
pedagogů
1.4.AŠ 2 integrace digitálních technologií napříč předměty v
souladu s revizí RVP v oblasti ICT - posílení digitální
gramotnosti žáků. Podpořit emancipaci výuky informatiky
ve směru zaměření na informatické myšlení, logické a
algoritmické myšlení, programování, robotiku, atd.
1.4.AŠ 3 podpora opatření pro zajištění bezpečnosti a
prevence závislostí na využívání technologií a na internetu
(zejména sociálních sítích)

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.4.AS 1

1.4. AS 1 podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nových
metod či zařazování digitálních technologii do výuky s
ohledem na potřeby dětí a žáků; spolupráce pedagogů a
škol při sdílení výukových metod, osvědčené praxe

Cíl 1.4

Rozvoj digitální
gramotnosti a
pregramotnosti

AS

1.4.AS 2

1.4. AS 2 podpořit ve školách evaluaci procesu přechodu
vzdělávání na dálku. Vést učitele k účelnému používání
synchronních a asynchronních nástrojů distanční výuky

Cíl 1.5

Propojování
AŠ
předmětů a témat na
různých stupních
Propojování
AŠ
předmětů a témat na
různých stupních

1.5.AŠ 1

1.5.AŠ 1 vzájemné propojování jednotlivých předmětů
(možnost aplikace znalostí z jednoho předmětu do druhého
- např. zeměpis x TV, výchova ke zdraví x TV)
1.5.AŠ 2 podpora přípravné třídy (i s ohledem na kapacity
MŠ)

Cíl 1.3

Cíl 1.5

1.5.AŠ 2

Cílem aktivity je podpořit atmosféru Celé území MAP
sdílení a spolupráce mezi pedagogy v Praha 12
jednotlivých školách a mezi školami.
Aktivita bude realizována formou
setkání na příslušné pracovní skupině
a při místních vzdělávacích akcí např. EduCoffee.

Celé území MAP
Praha 12

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích akcí,
např. EduCoffee.
Celé území MAP
Praha 12

ředitelé MŠ a ZŠ,
RT MAP, PS
Matematická
gramotnost

externí i interní
lektoři, učitelé,
ředitelé ZŠ, MŠ

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0 Kč 16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

členové rodiny
cizinců

100 000 Kč/rok 16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

ředitelé MŠ a ZŠ,
RT MAP a PS Cizí
jazyk

externí i interní
lektoři, učitelé,
ředitelé ZŠ, MŠ

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU

NR

ředitelé ZŠ, MŠ,
učitelé škol

PS Digitální
gramotnost

16 ZŠ

národní zdroje,
Fondy EU

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU

ředitelé MŠ a ZŠ, PS Digitální
RT MAP, DIGIMAP gramotnost,
učitelé MŠ a ZŠ

ředitelé MŠ a ZŠ, PS Digitální
RT MAP, DIGIMAP gramotnost,
učitelé MŠ a ZŠ

10 000 Kč/rok

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

2020-2021

NR

2018-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2020-2021

Cíl 1.5

Propojování
AŠ
předmětů a témat na
různých stupních
Propojování
AS
předmětů a témat na
různých stupních

1.5.AŠ 3

Cíl 1.5

Propojování
AS
předmětů a témat na
různých stupních

1.5.AS 2

1.5.AS 2 vzdělávání pedagogů v oblasti přípravy
předškolních dětí na ZŠ i propojování předmětů a nových
metod, a to i s ohledem na potřeby dětí a žáků

Priorita 2
Cíl 2.1

Škola pro život
Rozvoj
polytechnického
vzdělávání

AS

2.1.AS 1

2.1.AS 1 systematizace a koordinace přístupu
k polytechnickému vzdělávání (mapování a sdílení
příležitostí)

Cíl 2.1

Rozvoj
polytechnického
vzdělávání

AS

2.1.AS 2

Cíl 2.1

Rozvoj
polytechnického
vzdělávání

AS

2.1.AS 3

2.1.AS 3 vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického
vzdělávání i s ohledem na digitalizaci a další trendy dle
potřeb žáků

Cíl 2.1

Rozvoj
polytechnického
vzdělávání
Rozvoj
polytechnického
vzdělávání
Rozvoj kariérového
poradenství

AI

2.1.AI 1

2.1.AI 1 vybavení dílen při vybraných MŠ a ZŠ (případně
vybudování mobilních dílen)

AŠ

2.1.AŠ 1

AS

2.2.AS 1

2.1AŠ 1 vybavení učeben stavebnicemi, robotickými
stavebnicemi, soupravami pro pokusy a jejich aplikace ve
výuce
2.2.AS 1 mapování a sdílení příležitostí (možnosti exkurzí,
stáží); spolupráce s rodinami v oblasti kariérového
poradenství

Cíl 2.2

Rozvoj kariérového
poradenství

AS

2.2.AS 2

2.2. AS 2 budování spolupráce s firmami, nezizkovými
organizacemi, SŠ, VŠ, VOŠ, atd.

Cíl 2.2

Rozvoj kariérového
poradenství

AS

2.2.AS 3

2.2.AS 3 vzdělávání pedagogů (kariérových poradců)
v oblasti kariérového poradenství, a to i s ohledem na
potřeby žáků

Cíl 2.2

Rozvoj kariérového
poradenství

AŠ

2.2.AŠ 1

Cíl 2.3

Rozvoj
AŠ
environmentální
výchovy a vzdělávání

2.3.AŠ 1

2.2.AŠ 1 vytvoření portfolia povolání (žák ve spolupráci
s kariérovým poradcem), o nichž žák získal během školní
docházky povědomí
2.3.AŠ 1 posilovat vztah k přírodě a lokalitě v souvislosti se
vztahem k životnímu prostředí, jeho ochranu a zlepšování.
Využívat recyklovaných materiálů

Cíl 1.5

Cíl 2.1

Cíl 2.2

1.5.AS 1

1.5.AŠ 3 včlenění odpovědnosti za vlastní duševní, sociální
a tělesné zdraví a vztah k pohybu do výuky nebo i
volnočasových aktivit
1.5.AS 1 systematická spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ,
případně prvního a druhého stupně ZŠ

Cílem aktivity je prostřednictvím
Celé území MAP
spolupráce MŠ a ZŠ a prvního a
Praha 12
druhého stupně ZŠ přispět k
hladkému přechodu dětí a žáků mezi
těmito stupni a otevřít cestu k
systematickému sdílení informací o
potřebách na daném stupni ZŠ (první
třída, resp. druhý stupeň).

ředitelé MŠ a ZŠ

učitelé MŠ s ZŠ

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích akcí,
např. EduCoffee.

ředitelé MŠ a ZŠ,
RT MAP

učitelé MŠ s ZŠ

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

Celé území MAP
Praha 12

PS Polytechnika

ředitelé MŠ a ZŠ

10 000 Kč/rok

Celé území MAP
Praha 12

PS Polytechnika

DDM, SŠ, odborná 10 000 Kč/rok
učiliště, ředitelé
MŠ a ZŠ

Cílem aktivity je prostřednictvím
pracovní skupiny umožnit spolupráci
mezi ZŠ a MŠ, poznat situaci v lokalitě
a sdílet příležitosti.
2.1.AS 2 vyhledávání příležitostí pro sdílení existujících
Cílem aktivity je prostřednictvím
dílen (např. DDM Monet, blízké SŠ, odborná učiliště, atd.) a pracovní skupiny zajistit vyhledávání a
sdílení praxe formou workshopů
sdílení příležitostí pro rozvoj
polytechnického vzdělávání v území a
ukázat na konkrétních workshopech
přístup a možnosti polytechnického
vzdělávání.

0 Kč 16 ZŠ, 29 MŠ

NR

NR

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacíh akcí,
např. EduCoffee.

ředitelé MŠ a ZŠ, učitelé MŠ s ZŠ
RT MAP, PS
Polytechnika a PS
Digitální
gramotnost

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je prostřednictvím
Celé území MAP
pracovní skupiny zajistit vyhledávání a Praha 12
sdílení příležitostí pro rozvoj
kariérového poradenství v území.
Dále posílit spolupráci s rodinami
(např. rodiče žáků by vyprávěli ve
škole o své profesi.)

PS Kariérové
poradenství,
učitelé ŽŠ

místní firmy,
rodiny žáků

10 000 Kč/rok

16 ZŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je navázat a posilovat
spolupráci se subjekty, které mohou
být zajímavé z hlediska rozšíření
perspektivy u žáků z hlediska jejich
budoucí profese.
Cílem aktivity je inspirovat k
osvědčeným i novým trendům,
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích akcí,
např. EduCoffee.

Celé území MAP
Praha 12

PS Kariérové
poradenství

místní firmy, NNO,
SŠ, VŠ, VOŠ

0 Kč 16 ZŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

ředitelé MŠ a ZŠ / učitelé MŠ s ZŠ
RT MAP. PS
Kariérové
poradenství

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

Cíl 2.3

Rozvoj
AI
environmentální
výchovy a vzdělávání

2.3.AI 1

2.3.AI 1 vybudovat venkovní učebny

Cíl 2.3

Rozvoj
AS
environmentální
výchovy a vzdělávání

2.3. AS 1

Cíl 2.3

Rozvoj
AS
environmentální
výchovy a vzdělávání

2.3.AS 2

2.3. AS 1 systematizace a koordinace přístupu
Cílem aktivity je prostřednictvím
k environmentální výchově (mapování a sdílení příležitostí) pracovní skupiny umožnit spolupráci
mezi ZŠ a MŠ, poznat situaci v lokalitě
a sdílet příležitosti.
2.3.AS 2 podpořit nestátní neziskové organizace, které by Cílem aktivity je vyhledat a navázat
rozvíjely na území MČ environmentální výchovu a iniciovat spolupráci s NNO, které by mohly v
a prohloubit spolupraci s MHMP
území rozvíjet oblast
environmentálního vzdělávání a
prohloubit spolupráci s MHMP.

Cíl 2.3

Rozvoj
AS
environmentální
výchovy a vzdělávání

2.3.AS 3

2.3.AS 3 vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální
výchovy a vzdělávání

Priorita 3

Infrastruktura a
kvalita života
Výstavba nových
mateřských a
základních škol
Výstavba nových
mateřských a
základních škol
Navyšování kapacit
stávajících
mateřských a
základních škol
Výstavba,
rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben
mateřských a
základních škol a
doplňování sportovní
infrastruktury v
návaznosti na posílení
výuky tělesné
výchovy a sportu a
podpory aktivit
vedoucích ke
zdravému životnímu
stylu dětí a žáků ve
školách

AI

3.1.AI 1

3.1.AI 1 vybudování nové základní školy

AI

3.1.AI 2

3.1.AI 2 vybudování nové mateřské školy

AI

3.2.AI 1

3.2.AI 1 zvyšování kapacit stávajících základních a
mateřských škol

AI

3.3.AI 1

3.3.AI 1 výstavba nových odborných učeben v základních a
mateřských školách

Výstavba,
AI
rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben
mateřských a
základních škol a
doplňování sportovní
infrastruktury v
návaznosti na posílení
výuky tělesné
výchovy a sportu a
podpory aktivit
vedoucích ke
zdravému životnímu
stylu dětí ve školách

3.3.AI 2

3.2.AI 2 rekonstrukce a modernizace učeben v základních a
mateřských školách

Cíl 3.1

Cíl 3.1

Cíl 3.2

Cíl 3.3

Cíl 3.3

Celé území MAP
Praha 12

PS EVVO

ředitelé MŠ a ZŠ

0 Kč 16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

PS EVVO

ředitelé MŠ a ZŠ

0 Kč 16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích akcí,
např. EduCoffee.

ředitelé MŠ a ZŠ / učitelé MŠ s ZŠ
RT MAP

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

Cíl 3.3

Výstavba,
AI
rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben
mateřských a
základních škol a
doplňování sportovní
infrastruktury v
návaznosti na posílení
výuky tělesné
výchovy a sportu a
podpory aktivit
vedoucích ke
zdravému životnímu
stylu dětí ve školách

3.3.AI 3

3.3.AI 3 multimediální laboratoře a PC učebny

Cíl 3.3

Výstavba,
AI
rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben
mateřských a
základních škol a
doplňování sportovní
infrastruktury v
návaznosti na posílení
výuky tělesné
výchovy a sportu a
podpory aktivit
vedoucích ke
zdravému životnímu
stylu dětí ve školách

3.3.AI 4

3.3.AI 4 vybudování prostor pro volnočasové aktivity
(dopravní, sportovní hřiště) či modernizace stávajících
sportovišť

Cíl 3.3

Výstavba,
AI
rekonstrukce a
modernizace
odborných učeben
mateřských a
základních škol a
doplňování sportovní
infrastruktury v
návaznosti na posílení
výuky tělesné
výchovy a sportu a
podpory aktivit
vedoucích ke
zdravému životnímu
stylu dětí ve školách

3.3.AI 5

3.3.AI 5 výstavba víceúčelové sportovní haly s tribunou pro
diváky

Cíl 3.4

Zvýšení kvality života AI
na školách
Zvýšení kvality života AI
na školách
Zvýšení kvality života AI
na školách

3.4.AI 1

3.4.AI 1 zkvalitňování prostředí a investice do vybavení
školních jídelen a kuchyní
3.4.AI 2 zkvalitňování prostředí a investice do vybavení
školních družin a klubů
3.4.AI 3 zkvalitňování prostředí a investice do vybavení
knihoven, kabinetů a jiného zázemí škol

Zvýšení kvality života AI
na školách
Zvýšení kvality života AI
na školách

3.4.AI 4

Zlepšování
technického stavu
objektů škol
Zlepšování
technického stavu
objektů škol
Zlepšování
technického stavu
objektů škol
Zlepšování
technického stavu
objektů škol
Zlepšování
technického stavu
objektů škol

AI

3.5.AI 1

3.5.AI 1 investice do plášťů, střech a výplní školních budov

AI

3.5.AI 2

3.5.AI 2 investice do zateplení školních budov a instalace
OZE

AI

3.5.AI 3

AI

3.5.AI 4

3.5.AI 3 investice do systému vytápění, klimatizací, čističek
vzduchu, zvlhčovačů vzduchu a sociálního zázemí
v budovách škol
3.5.AI 4 investice do bezbariérových opatření ve školách

AI

3.5.AI 5

Cíl 3.4
Cíl 3.4

Cíl 3.4
Cíl 3.4

Cíl 3.5

Cíl 3.5

Cíl 3.5

Cíl 3.5

Cíl 3.5

3.4.AI 2
3.4.AI 3

3.4.AI 5

3.4.AI 4 zkvalitňování prostředí a investice do vybavení
zahrad a školních areálů vč. oplocení
3.4.AI 5 investice do rozšiřování a zlepšování vnitřní
konektivity škol a posílení jejich digitálních sítí

3.5.AI 5 investice do kamerového systému (CCTV) za
účelem zvýšení bezpečnosti ve školách

MČP12-4

2018

MČP12-1

2020

Cíl 3.5

Zlepšování
AI
technického stavu
objektů škol
Individualizace ve
vzdělávání a podpora
dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

3.5.AI 6

3.5.AI 6 investice do vnitřních rozvodů školních budov

Cíl 4.1

Individualizace ve
vzdělávání

AŠ

4.1.AŠ 1

Cíl 4.1

Individualizace ve
vzdělávání

AS

4.1.AS 1

4.1.AŠ 1 prointegrační volnočasové aktivity žáků s OMJ
(čtenářské kroužky při knihovnách, doučování a práce
s OMJ formou spolupráce školy a doučujícího subjektu,
atd.).
4.1.AS 1 zvýšit informovanost o dostupnosti tlumočnických Cílem aktivity je systematicky
služeb pro školy, zlepšit systém jejich využívání a pracovat přistoupit ke službám, které se v
na vytvoření systému mobilního tlumočení
lokalitě nabízejí, ale některé školy o
nich nevědí či je nevyužívají
dostatečně.

Cíl 4.1

Individualizace ve
vzdělávání

AS

4.1.AS 2

4.1.AS 2 systémová opatření pro práci s OMJ/cizinci
(velikost tříd v MŠ, kurzy pro přicházející cizince, intenzivní
jazyková příprava a průběžná podpora, kvalifikovaní
učitelé) - projednání a formulování požadavků

Cíl 4.1

Individualizace ve
vzdělávání

AS

4.1.AS 3

4.1. AS 3 vzdělávání pedagogů v oblasti různých metod
výuky a přípravy předškolních dětí na ZŠ i nových metod s
ohledem na potřeby dětí a žáků

Cíl 4.2

Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

AŠ

4.2.AŠ 1

4.2.AŠ 1 posílení prevence a diagnostiky rizikového chování
u žáků, resp. v rodinách

AŠ

4.2.AŠ 2

4.2.AŠ 2 projekty zaměřené na prevenci užívání návykových
látek

AŠ

4.2.AŠ 3

4.2.AŠ 3 podpora mimoškolních aktivit pro žáky ohrožené
školním neúspěchem

AS

4.2.AS 1

Cíl 4.2

Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

AS

Cíl 4.2

Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

Cíl 4.2

Podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

Priorita 5

Školy v komunitě

3.4.AI 4

Cíl 4.2

Cíl 4.2

Cíl 4.2

Celé území MAP
Praha 12

PS Rovné
příležitosti

místní NNO,
200 000Kč/rok
ředitelé a učitelé
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice

Cílem aktivity je prostřednictvím
Celé území MAP
systémových opatření usnadnit
Praha 12
školám práci s OMJ. Aktivita bude
zajištěna především prostřednictvím
lobbování na krajské/národní úrovni.

PS Rovné
příležitosti a
řešení přechodů
ve vzdělávání

místní NNO,
ředitelé a učitelé
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích akcí,
např. EduCoffee.

ředitelé MŠ a ZŠ, učitelé MŠ s ZŠ
RT MAP, PS Rovné
příležitotosti,
HNÍZDO

10 000Kč/rok

4.2.AS 1 snížení šikany ve školách (rozvoj existujících
programů prevence)

Cílem aktivity je prostřednictvím
rozvoje existujících programů nebo
vznikem nových podpořit snížení
šikany ve školách.

Celé území MAP
Praha 12

PS Rovné
příležitosti a
řešení přechodů
ve vzdělávání

4.2.AS 2

4.2.AS 2 projekty zaměřené na prevenci a ochranu žáků v
oblasti sociálních sítí

Cílem aktivity je prostřednictvím
rozvoje existujících programů nebo
vznikem nových podpořit ochranu
žáků na sociálních sítích.

Celé území MAP
Praha 12

PS Rovné
příležitosti,
Kalkagathia

AS

4.2.AS 3

4.2.AS 3 projekty zaměřené na diagnostiku násilí v rodinách Cílem aktivity je vysvětlit pedagogům Celé území MAP
dětí a žáků
metody, způsoby, jak napomoci
Praha 12
odhalit násilí v rodinách dětí a žáků.

PS Rodina, škola a učitelé MŠ s ZŠ
komunita,
PS
Rovné příležitosti

AS

4.2.AS 4

4.2.AS 4 vzdělávání pedagogů v oblasti nových metod při
výuce a včasné diagnostiky rizikového chování

PS Rovné
příležitosti

Cílem aktivity je inspirovat k
Celé území MAP
osvědčeným i novým trendům,
Praha 12
metodám a přístupům, rozšířit obzory
a sdílet zkušenosti. Aktivita bude
realizována formou vzdělávacích
akce, např. EduCoffee.

místní NNO,
ředitelé a učitelé
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš
místní NNO,
PS ředitelé a učitelé
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš

učitelé MŠ s ZŠ

16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0 16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

16 ZŠ, 29 MŠ

rozpočty škol, ex-ante
národní zdroje,
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

500 000 Kč/rok 16 ZŠ, 29 MŠ

16 ZŠ, 29 MŠ

ex-ante

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

16 ZŠ, 29 MŠ

16 ZŠ, 29 MŠ

ex-ante

NR

10000 Kč/rok

10000 Kč/rok

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

10000 Kč/rok

10000 Kč/rok

národní zdroje, ex-ante
rozpočty škol,
Fondy EU

2020-2021

2020-2021

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cíl 5.1

Zavedení systému
sdílení

AS

5.1.AS 1

5.1.AS 1 vytvoření, údržba a rozvoj nástroje pro sdílení
informací o možnostech materiálně-technického
zabezpečení, informací, příkladů dobré praxe i služeb mezi
školami, městskou částí, místními firmami a dalšími
subjekty v oblasti vzdělávání

Cíl 5.1

Zavedení systému
sdílení

AS

5.1.AS 2

Cíl 5.2

Propojení škola – žáci AŠ
– rodiče

5.2.AŠ 1

Cíl 5.2

Propojení škola – žáci AŠ
– rodiče
Propojení škola – žáci AS
– rodiče

5.2.AŠ 2

5.1.AS 2 vytváření dalších příležitostí a vazeb pro
Cílem aktivity je identifikovat další
spolupráci, pravidelné sdílení informací a hledání vhodných příležitosti spolupráce v oblasti
nástrojů pro toto sdílení (sociální sítě, RSS, webové stránky) vzájemného sdílení materiálnětechnického zabezpečení informací i
služeb formou moderních nástrojů
komunikace. Aktivita se bude
realizovat prostřednictvím setkání PS
Kalokagathia a PS Polytechnická
výchova.
5.2.AŠ 1 školní firmy, zapojení žáků do provozu školy (např.
knihovny); podpora aktivit zaměřených na péči o tělesné a
duševní zdraví
5.2.AŠ 2 zvyšování kompetencí vedení škol v oblasti
komunikace s rodiči a veřejností
5.2.AS 1 sdílení dobré praxe s rodinnými příslušníky
Cílem aktivity je prostřednictvím
pracovních skupin přispět k setkávání
významných aktérů a sdílet dobrou
praxi v oblasti zapojení žáků a rodin
do života školy a podpory jejich
podnikavosti.

Cíl 5.2

Propojení škola – žáci AS
– rodiče

5.2.AS 2

5.2.AS 2 síťování a aktivizace školských rad

Cílem aktivity je podpořit školské rady Celé území MAP
jakožto významné aktéry pro realizaci Praha 12
a sdílení dobré praxe.

Cíl 5.2

Propojení škola – žáci AS
– rodiče

5.2.AS 3

5.2.AS 3 podpora rodičovských spolků a jejich zapojení do
plánování a organizace školních a mimoškolních aktivit

Cílem aktivity je podpořit rodičovské
spolky a zapojit je do plánování a
organizace mimoškolních aktivit.

Cíl 5.3

Užší začlenění školy
v komunitě

AŠ

5.3.AŠ 1

Cíl 5.3

Užší začlenění školy
v komunitě

AS

5.3. AS 1

5.3.AŠ 1 aktivity škol v oblasti výchovy k občanství a
demokracii (např. školní parlamenty, školní fóra) a
propojovat s aktivitami městské části
5.3. AS 1 podpora zapojování žáků, škol v účasti na akcích
komunitního plánování (např. kulaté stoly, veřejné fórum,
veřejné ankety k prioritám MČ, účast na participačním
rozpočtu MČ, atd.), případně i účast žáků na jejich realizaci

Cíl 5.3

Užší začlenění školy
v komunitě

AS

5.3.AS 2

5.3.AS 2 zapojení aktivních obyvatel (s důrazem na cílovou
skupinu seniorů) do neformálního vzdělávání o dané
lokalitě

Cíl 5.3

Užší začlenění školy
v komunitě

AS

5.3.AS 3

5.3.AS 3 diskuse nad možností otevření mimoškolních
aktivit škol i na děti, které nenavštěvují danou školu

Cíl 5.4

Podpůrná opatření
pro rozvoj škol
Podpůrná opatření
pro rozvoj škol

AŠ

5.4.AŠ 1

5.4.AŠ 1 podpora mentoringu

AS

5.4.AS 1

5.4.AS 1 vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
škol v oblasti leadershipu

AI
AS

Aktivita zaměřená na infrastrukturu
Aktivita spolupráce

Cíl 5.2

Cíl 5.4

Legenda

5.2.AS 1

Cílem projektu je připravit portál
Celé území MAP
volnočasových aktivit, které se
Praha 12
organizují na území MAP Praze 12.
Portál bude zahrnovat přehled akcí
místních mateřských a základních škol
otevřených pro všechny.

PS Kalokagathia

ředitelé a učitelé 10 000 Kč/rok
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

PS Kalokagathia,
PS Polytechnická
výchova

ředitelé a učitelé 10 000 Kč/rok
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

PS Rodina, škola a ředitelé a učitelé 10 000 Kč/rok
komunita
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

MČ Praha 12, MČ ředitelé a učitelé
Praha-Libuš, MČ MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha-Kunratice
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš
MČ Praha 12, MČ ředitelé a učitelé
Praha-Libuš, MČ MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha-Kunratice
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš

10 000 Kč/rok

16 ZŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

10 000 Kč/rok

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je zapojit žáky místní ZŠ Celé území MAP
intenzivněji do komunitního života a Praha 12
komunitního plánování. Žáci budou
zapojováni do komunitních akcí,
projektů.

PS Rodina, škola a ředitelé a učitelé 30 000 Kč/rok
komunita
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice,
místní spolky a
NNO

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje,
Fondy EU,
MHMP

Cílem aktivity je užší začlenění
aktivních obyvatel do komunitního
života. Důraz bude kladen na cílovou
skupinu senioři a jejich vzájemně
obohacující propojení s místními
dětmi a žáky (např. čtení seniorů v
MŠ, doprovázení dětí, výuka seniorů
žáky ZŠ v oblasti moderních
technologií).
Cílem aktivity je otevřít diskusi nad
možností otevřít kroužky při ZŠ i
žákům z jiných ZŠ tak, aby se případně
naplnily i kroužky atraktivní jen pro
užší skupinu žáků.

Celé území MAP
Praha 12

PS Rodina, škola a ředitelé a učitelé 30 000 Kč/rok
komunita
MŠ a ZŠ, ÚMČ
Praha 12, ÚMČ
Praha-Libuš, ÚMČ
Praha-Kunratice,
místní spolky a
NNO

16 ZŠ, 29 MŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

PS Rodina, škola a ředitelé a učitelé
komunita
MŠ a ZŠ

16 ZŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2018-2023

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Cílem aktivity je podpořit vzdělávání Celé území MAP
vedoucích pedagogických pracovníků Praha 12
v oblasti leadershipu tak, aby byli mj.
schopni lépe efektivněji řídit školu,
mj. i jako prevenci proti vyhoření.

MČ Praha 12 a MČ ředitelé a učitelé
Praha-Libuš
MŠ a ZŠ

národní zdroje, ex-ante
Fondy EU,
MHMP

NR

2017-2023

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Celé území MAP
Praha 12

10 000/rok

150 000 Kč 16 ZŠ, 29 MŠ

AŠ
NR
PS
Pozn.:

Aktivita škol a ostatních aktérů
Není relevantní
Pracovní skupina
Odhad finančních nákladů je pouze indikativní, i u aktivit,
kde je uvedený nulový rozpočet, se počítá i s financováním
v rámci jiné aktivity (například je to zahrnuto pod činnost
příslušné PS). Také nebyly vyčísleny zdroje jednotlivých
škol.

