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Z á p i s  z  j e d n á n í  

Projekt: Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 – 2026 (dále 

jen SPUR) 

Věc:  Jednání členů pracovní skupiny (PS) Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický 

ruch k SPUR se zpracovatelem (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. dále 

PROCES) 

Místo konání:       Úřad městské části Praha 8 

Datum a čas: 2. 3. 2016 (8:00–10:00)  

Body jednání: 

1. SWOT analýza 

Byla představena upravená verze SWOT analýzy týkající se tematického zaměření pracovní skupiny. 

Členové PS provedli závěrečnou revizi, jejímž výsledkem finální verze – viz níže: 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S4.1: Rozsáhlá síť a nabídka školských zařízení 
W4.1: Absence alternativního školství (např. Montessori školy 
nebo třídy) 

S4.2: Široká nabídka organizací zabývajících se 
volnočasovými aktivitami  

W4.2: Nízká vybavenost kulturně-komunitní infrastrukturou 
v Čimicích a Bohnicích 

S4.3: Existence významných kulturních a technických 
památek 

W4.3: Snížená úroveň vybavenosti podle podílu m2 sportovních a 
rekreačních ploch na obyvatele 

S4.4: Investice do školských budov a zařízení 
W4.4: Nedostatečné zmapování kulturních a technických 
památek, včetně jejich technického stavu 

S4.5: Existence široké nabídky volnočasových a 
vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a seniory 

W4.5: Absence kulturní koncepce MČ 

S4.6: Aktivita spolkových iniciativ a občanských iniciativ 
(např. Karlín) 

W4.6: Nedostatek volných ploch pro nová sportoviště 

S4.7: Instituce, kulturní zařízení a akce nadregionálního 
významu (např. Muzeum hl. m. Prahy, Divadlo pod 
Palmovkou, festival Mezi ploty atd.) 

 

S4.8: Úzká spolupráce a vzájemná podpora MČ a místních 
sportovních klubů 

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O4.1: Podpora inkluzivního vzdělávání (např. cizinci, děti se 
specifickými potřebami atd.) 

T4.1: Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí 

O4.2: Rozvoj grantového systému MČ do kultury, sportu a 
volnočasových aktivit s využitím vícezdrojového financování 
(např. MHMP, MK) 

T4.2: Snižující se zájem obyvatel o kulturní a společenské dění  

O4.3: Prohlubování spolupráce školních a mimoškolních 
(volnočasových) institucí 

T4.3: Rizika vyplývající z demografického vývoje (stárnutí 
populace, snižující se porodnost atd.) 

O4.4: Analýza volnočasových potřeb obyvatel MČ T4.4: Absence sousedských vazeb a mezigeneračního dialogu 

O4.5: Zpracování Koncepce kultury pro období 2016 – 2020 T4.5: Nedostatečná propagace kulturních a sportovních akcí 

O4.6: Zvýšení návštěvnosti kulturních akci a jejich větší 
propagace 

T4.6: Odchod žáků ZŠ na víceletá gymnázia 

O4.7: Zpřístupnění/rozšíření nabídky volnočasových 
organizací pro širokou veřejnost a podpora aktivit 
rozvíjejících komunitní život 

T4.7: Zhoršování technického stavu památek 

O4:8: Větší využití sportovních zařízení ve školách a 
venkovních fitness hřišť pro širokou veřejnost 

 

O4.9: Využití potenciálu území MČ k rozvoji cestovního 
ruchu (např. památky spojené s obdobím Heydrichiády, 
židovská historie Libně, Hrabal, Lustig atd.)  

 

O4.10: Obnovení řízení pro stanovení památkových zón  

O4.11: Vybudovaní a rekultivace kulturních zařízení (např. 
KD Palmovka – Libeň) 
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O4.12: Rozvoj nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit 
pro seniory 

 

O4.13: Finanční podpora mimoškolních aktivit na ZŠ (např. 
propojení s kulturou, humanitní kroužky atd.) 

 

O4.14: Revitalizace vybraných veřejných ploch pro sportovní, 
volnočasové a kulturní aktivity (např. Karlínské nábřeží) 

 

2. Vize města, globální cíl 

Byly představeny návrhy na vizi MČ, které vzešly z předchozích jednání a návrhy občanů z 1. veřejného 

projednání strategického plánu. Členové PS prostřednictvím hlasování vybrali preferovanou variantu vize, 

kterou po následné diskuzi společně upravili do následujícího znění: 

VIZE: Živá a pestrá Osmička 

Po stanovení vize proběhlo její rozvedení do globálního cíle, který zní: 

Zdravá a transparentní městská část s kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace, 
blízko centra města s přírodním prostředím, bezpečná pro všechny generace. 

3. Veřejné projednání 

Členové PS byli informování o průběhu 1. veřejného projednání strategického plánu a o vytvořené SWOT 

analýze, která zachycuje názory občanů na současný stav a problémy města. 

4. Priority, specifické cíle, opatření 

Členové PS byli seznámeni s návrhem priorit, specifických cílů a opatření vytvořených zpracovatelem 

(PROCES). Následně proběhla diskuze, na základě které byly upravovány jednotlivé výroky – viz příloha 1 

na konci zápisu z jednání. 

5. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 23. 3. 2016 od 8 hodin – viz harmonogram níže: 

 

Programem jednání bude finalizace priorit, specifických cílů a opatření a diskuze k projektovým záměrům a 

aktivitám (tvorba Zásobníku projektů a Akčního plánu). Každé opatření musí být naplněno minimálně 1 nebo 

více projekty/aktivitami. 

6. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Zaslat PROCESU podněty k navrženým prioritám, 
specifickým cílům, opatřením 

Členové PS 14. 3. 2016 

Příprava projektových záměrů a možných aktivit 
v návaznosti na navržená opatření (zaslání 
PROCESu) 

Členové PS 14. 3. 2016 

Zapracování podnětů/připomínek k prioritám, 
specifickým cílům a opatřením 

PROCES 16. 3. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání PS PROCES 16. 3. 2016 

3. jednání pracovních skupin Členové PS + PROCES 23. 3. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 3. 3. 2016 
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Příloha 1 

 

Priorita C1: Školství a další vzdělávací aktivity 
Specifický cíl 1: Udržení kvalitního a dostupného školství a vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 
na trhu práce a zvýšená podpora alternativního a dalšího vzdělávání. 

Opatření: 
C1.1 Podpora zavádění alternativních forem vzdělávání 
C1.2 Podpora udržitelnosti a rozvoj školství a školských zařízení (MŠ, ZŠ) 
C1.3 Podpora mimoškolních aktivit na ZŠ 
C1.4 Rozšíření spolupráce mezi školami na všech stupních vzdělání, škol se  

zaměstnavateli a dalšími vybranými subjekty 
C1.5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
C1.6 Podpora vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, vzdělávací centra…)  
 

Priorita C2: Kultura 
Specifický cíl 2: Rozvoj využití památek, dostatečná nabídka tradičních i alternativních kulturních 
aktivit 

Opatření: 
C2.1 Vytvoření koncepce rozvoje kultury MČ vč. možností vícezdrojového financování 
C2.2 Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních akcí a tradičních i  

alternativních kulturních aktivit 
C2.3 Zkvalitnění péče, ochrana a využití historického a kulturního dědictví MČ 

Priorita C3: Sport a tělovýchova 
Specifický cíl 3: Využití současných sportovišť, rozvoj a podpora nových i stávajících 
sportovních aktivit 

Opatření: 
C3.1 Vytvoření koncepce rozvoje oblasti sportu v MČ vč. možností vícezdrojového  

financování (zmapování prostor, ploch potenciálně využitelných pro sportovní aktivity) 
C3.2 Podpora a rozvoj stávajících i nových sportovních aktivit  
C3.3 Udržení a rozvoj infrastruktury sportu 
C3.4 Podpora zvýšení informovanosti o využití sportovní infrastruktury 

Priorita C4: Podpora komunitního života a duchovního rozvoje obyvatel 
Specifický cíl 4: Vytvoření prostorů a aktivit za účelem setkávání a trávení volného času pro občany 
všech generací 

Opatření: 
C4.1 Podpora duchovního rozvoje a občanské soudržnosti (vztah k místu) 
C4.2 Vytvoření prostor pro komunitní aktivity (podpora činnosti spolků a dalších  

občanských aktivit) 
C4.3 Podpora zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových aktivit 

Priorita C5: Turistický ruch 
Specifický cíl 5: Podpora a využití stávající infrastruktury a vhodných podmínek MČ, včetně její 
případné revitalizace a rozvoje, pro cestovní ruch. 

Opatření:  
C5.1 Vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu 
C5.2 Podpora většího využití stávající a rozvoj nové infrastruktury a aktivit cestovního  

ruchu 
C5.3 Podpora prezentace, propagace a informovanosti o cestovním ruchu  

 

 

 


