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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: 23. 3. 2016 (8:00–10:00)  

Body jednání: 

1. Vize města, globální cíl 

Byla představena finální verze vize města a globální cíl, které byly zvoleny na základě dřívějších podnětů 

pracovních skupin a veřejnosti:  

 VIZE: Živá a pestrá Osmička 

 Globální cíl: Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a 

kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny generace. 

2. Priority, specifické cíle, opatření 

Byla představena nová podoba struktury návrhové části strategického plánu – priority, specifické cíle, 

opatření. Po krátké diskuzi se členové PS shodli na její aktuální podobě – viz Příloha 1. 

3. Projektové záměry a aktivity  

Proběhla diskuze k předkládání projektových záměrů a aktivit naplňující jednotlivá opatření. Členové PS 

navrhovali projektové záměry a aktivity, které byly zaznamenávány do „zásobníku projektů“.  

Bylo dohodnuto, že do 4. dubna 2016 členové PS: 

a) rozpracují u jednotlivých projektových záměrů jejich popisy (co bude předmětem realizace a další 

vhodné skutečnosti).  

b) mohou doplnit a popsat další projektové záměry a aktivity, zejména pro ta opatření, ke kterým zatím 

není uveden žádný projektový záměr či aktivita. 

Pro tyto účely bude vytvořen sdílený dokument se seznamem projektových záměrů a aktivit umístěný na 

uložišti“ docs.google.com“, do kterého budou moci členové PS popisy projektů umisťovat.  

4. Termín dalšího jednání pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne dne 13. 4. 2016 od 8 hodin – viz harmonogram níže: 

13. 4. 2016 

1. Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch 8:00 - 10:00 

2. Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost 10:00 - 12:00 

3. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 13:00 - 15:00 

4. Rozvoj území, bydlení, řízení a správa MČ, rozvoj podnikání 15:00 - 17:00 

Programem jednání bude finalizace projektových záměrů a aktivit a jejich prioritizaci (tvorba Zásobníku 

projektů a Akčního plánu). 
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5. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Návrhy projektových záměrů/aktivit a 
zpracování jejich podrobnějšího popisu 

Členové PS 4. 4. 2016 

Příprava a zaslání podkladů na další jednání PS PROCES 6. 4. 2016 

4. jednání pracovních skupin Členové PS + PROCES 13. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 24. 3. 2016 
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Příloha 1: Struktura návrhové části – oblast: Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch 
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Priorita Specifický cíl Opatření 

C1: Školství a další vzdělávací 
aktivity 

Udržení kvalitního a dostupného školství a vzdělávání, 
jeho provázání s poptávkou na trhu práce a možná 
podpora alternativního a dalšího vzdělávání. 

C1.1 Podpora zavádění alternativních forem vzdělávání  

C1.2 Podpora udržitelnosti a rozvoj kvality výuky, 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 

C2: Kultura 
Rozvoj využití památek, dostatečná nabídka tradičních 
i alternativních kulturních aktivit. 

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.  

C3: Sport a tělovýchova 
Využití současných sportovišť, rozvoj a podpora 
nových i stávajících sportovních aktivit. 

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.  

C4: Podpora komunitního života a 
duchovního rozvoje obyvatel 

Vytvoření prostorů a aktivit za účelem setkávání a 
trávení volného času pro občany všech generací. 

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.  

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

C5.1 Vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu.  

C5.2 Podpora prezentace, propagace, informovanosti o cestovním ruchu a větší využití stávající a 
rozvoj nové infrastruktury a aktivit cestovního ruchu.  

 


