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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: 13. 4. 2016 (8:00–10:00)  

Body jednání: 

1. Finalizace návrhu projektů a jejich prioritizaci 

Zástupci zpracovatelské společnosti PROCES představili současnou podobu opatření a projektových 

záměrů, ke kterým byly v předchozím období pracovními skupinami doplňovány popisy. 

Proběhla diskuze nad jednotlivými projektovými záměry/aktivitami. Následně byly jednotlivé záměry 

doporučeny pracovní skupinou k zařazení do: 

a) Akčního plánu (AP) – projekty/aktivity, které by měly být realizovány (nebo jejich realizace by měla být 

zahájena) v období 2017 – 2018; 

b) Zásobníku projektů (ZP) - projekty/aktivity, které nejsou prioritní nebo na jejich realizaci nebudou 

v následujících 2 letech finanční prostředky, avšak v případě změny podmínek (např. nalezení 

finančních zdrojů, získání dotace) je lze přeřadit do Akčního plánu na další dvouleté období.  

Přehled všech projektových záměrů vč. jejich popisů a doporučení k zařazení do Akčního plánu nebo Zásobníku 

projektů je uveden v Příloze 1. Členové pracovní skupiny byli požádání o poslední doplnění projektových 

záměrů a jejich popisů, které spolu s případnými dalšími podněty ke všem dosavadním výstupům mohou 

zasílat nejpozději do 25. 4. 2016 na e-mail: pavel.rousar@praha8.cz a v kopii na radek.fujak@rozvoj-obce.cz. 

2. Závěr 

Vzhledem k poslednímu setkání pracovní skupiny poděkovat zástupce Odboru územního rozvoje  

RNDr. P. Roušar všem jejím členům za jejich aktivní účast při zpracování strategického plánu. 

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a 

PROCESEM. 

3. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Finální podněty ke všem výstupům a doplnění 
projektových záměrů a jejich popisů 

Členové PS 25. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 18. 4. 2016 

mailto:pavel.rousar@praha8.cz
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Příloha 1: Databáze projektů – oblast: Školství, kultura, volnočasové aktivity, turistický ruch 

č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

C1.1 Podpora zavádění alternativních forem vzdělávání. 
1) Informační kampaň a průzkum veřejnosti 

za účelem zjištění jejich zájmů o 
alternativní metody vzdělávání 

AP 

Dotazníkové šetření na školách o zájmu rodičů o 
alternativní metody vzdělávání. Dotazníkové šetření lze 
doplnit o informace, které představí jednotlivé alternativní 
formy vzdělávání. Dotazník lze realizovat také na webu 
MČ. 

C1.1 Podpora zavádění alternativních forem vzdělávání. 
2) Alternativní metody výuky – kurzy pro 

pedagogy, ředitelé 
ZP 

Možná podpora pedagogů a ředitelů škol formou 
vyhledávání kurzů a odborného vzdělávání v 
alternativních formách vzdělávání. Možná finanční 
podpora z rozpočtu jednotlivých škol.  

C1.2 
Podpora udržitelnosti a rozvoj kvality výuky, školství a 
školských zařízení (MŠ, ZŠ). 

3) Realizace zateplování a revitalizace 
školních budov 

AP 

Zmapování již zateplených budov - odbor školství. 
Financování z rozpočtu MČ s důrazem na možné 
financování z EU. Tento proces probíhá již několik let a 
ve výhledu by měla být zateplena každá budova, pokud 
je to technicky možné. V určitých intervalech po realizaci 
zateplení lze vyhodnotit úspory na energiích atd. 

C1.2 
Podpora udržitelnosti a rozvoj kvality výuky, školství a 
školských zařízení (MŠ, ZŠ). 

4) Realizace rekonstrukcí technického 
zázemí a vybavení škol a školských 
zařízení (jídelny, laboratoře, IT, zahrady, 
hřiště, dílny…) 

AP 

Zmapování potřebných a plánovaných projektů 
rekonstrukcí učeben, jídelen a venkovních prostor škol - 
odbor školství po konzultaci s ředitelem každé školy. 
Tento proces probíhá vždy s ohledem na možnosti 
rozpočtu MČ v konkrétním roce. 

C1.2 
Podpora udržitelnosti a rozvoj kvality výuky, školství a 
školských zařízení (MŠ, ZŠ). 

5) Vytvářet podmínky pro rozvoj inkluzivního 
vzdělávání 

AP 

Podpora ředitelů a pedagogů ze strany MČ – finanční 
podpora na školení, vzdělávání ředitelů. Vzdělávání 
pedagogů vždy podporuje konkrétní ředitel. Finance na 
případné vzdělávání a vytváření vhodného prostředí lze 
čerpat také z fondů EU. 

C1.3 
Podpora mimoškolních aktivit na ZŠ a dalších školských 
zařízeních. 

6) Zmapování mimoškolních aktivit na 
jednotlivých školách. Následná propagace 
mimoškolních akcí a aktivit na školách – 
návštěvy organizací realizující mimoškolní 
aktivity na školách 

AP 

Formou průzkumu zjistit mimoškolní aktivity na školách. 
Sestavit seznam těchto aktivit. 
Umožnění propagace mimoškolních aktivit na 
jednotlivých školách formou osobních návštěv, letáků na 
nástěnkách, na webu. Toto je v kompetenci ředitele 
školy. Případná spolupráce a podpora MČ například 
veletrh aktivit viz. Kdo si hraje nezlobí - akce odboru 
kultury, která představuje mimoškolní a volnočasové 
organizace na Praze 8. 
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č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

C1.3 
Podpora mimoškolních aktivit na ZŠ a dalších školských 
zařízeních. 

7) Pokračování grantové podpory 
volnočasových aktivit z rozpočtu městské 
části 

AP 

Pokračování grantové podpory volnočasových aktivit z 
rozpočtu MČ tak jak je to prováděno doposud - grantová 
komise. Zajištění jiného financování, pokud nebude 
možné granty financovat z hazardu. 

C1.4 
Rozšíření spolupráce mezi školami na všech stupních 
vzdělání, škol se zaměstnavateli a dalšími vybranými 
subjekty. 

8) Zprostředkování návštěvy 
podnikatelů/zaměstnavatelů na školách a 
zprostředkování exkurzí dětí do podniků, 
organizace interaktivního veletrhu 

AP 

Podpora ze strany MČ. Realizace veletrhu 
zaměstnavatelů na Praze 8 například v budově 
vybraných škol. Podpora návštěv zaměstnavatelů ve 
školách - v kompetenci ředitele. 
 
Zmapování zájmu podniků a podnikatelů o tuto aktivitu. 
Pozor na zajištění bezpečnosti žáků v provozu firem 
apod. 

C1.4 
Rozšíření spolupráce mezi školami na všech stupních 
vzdělání, škol se zaměstnavateli a dalšími vybranými 
subjekty. 

9) Zprostředkování návštěvy studentů 
středních škol na ZŠ (přenos zkušeností)  

AP 
Zprostředkování návštěv bývalých žáků na základních 
školách. Konkrétní téma, věková skupina apod. Podpora 
MČ - co se děje ve škole je v kompetenci ředitele. 

C1.4 
Rozšíření spolupráce mezi školami na všech stupních 
vzdělání, škol se zaměstnavateli a dalšími vybranými 
subjekty. 

10) Zastupitelstvo mladých  AP 

Vytvoření neformální skupiny dětí a mladých lidí ve věku 
od 10 let do ukončení střední školy v prezenčním studiu. 
Cílem je podílet se na zkvalitňování života mladých lidí v 
Praze 8. 

C1.5 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. 
11) Podpora vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
AP 

Zmapování zájmu pedagogů o další vzdělávání. Podpora 
vzdělávání pedagogů je v kompetenci ředitelů škol. 
Vytvářejí plán vzdělávání svých zaměstnanců. 
Financování z rozpočtu školy. 

C1.6 
Podpora vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, 
vzdělávací centra…). 

12) Zapojení seniorů do vzdělávacích aktivit 
na školách – mezigenerační setkávání 
žáků a seniorů 

ZP 
Zjištění zájmu ze strany škol o organizování podobných 
akcí a vytvoření programů - škola. Podpora jednotlivých 
programů z rozpočtu MČ. 

C1.6 
Podpora vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, 
vzdělávací centra…). 

13) Akademie kultury a umění pro obyvatele 
50+ 

ZP 
Vytvoření koncepce této akademie. Zmapování 
možností, především prostory, personální zajištění, 
financování. 

C1.6 
Podpora vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, 
vzdělávací centra…). 

14) Podpora MČ k vytváření podmínek a 
nabídky vzdělávání seniorů v komunitních 
centrech, knihovnách a dalších 
vzdělávacích zařízeních. 

AP 
Vytvoření koncepce. Není zpracován seznam 
komunitních center, knihoven, případný plán jejich 
realizace. 

C1.6 
Podpora vzdělávání seniorů (školy, komunitní knihovny, 
vzdělávací centra…). 

15) Úprava grantového systému pro podporu 
aktivit seniorů 

AP 
Doplnění grantového systému o aktivity pro seniory a 
jejich vzdělávání. 
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č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

C2.1 
Vytvoření koncepce rozvoje kultury MČ vč. možností 
vícezdrojového financování. 

16) Zpracování koncepce rozvoje kultury MČ 
vč. analýzy  

AP 

Zpracování koncepce rozvoje kultury MČ. Analýza 
využití např. kulturních domů MČ, návštěvnost atd. 
Vytvoření výhledu a plánu kulturních akcí např. s 
ohledem nevýznamná historická data apod. 

C2.2 
Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních 
akcí a tradičních i alternativních kulturních aktivit. 

17) Podpora grantového systému. AP 

Revize a nastavení vhodných podmínek a zaměření 
grantové podpory na konkrétní cílové skupiny. V rámci 
grantového systému podpořit spoluúčast vícezdrojového 
financování. Rozšířit objem finanční podpory na kulturní 
a volnočasové aktivity.  
LK: Dotační (grantové) řízení je každoročně vyhlašováno 
RMČ Praha 8 v oblasti sportu, kultury a volnočasových 
nesportovních aktivit. Finance poskytuje MHMP z 
obdrženého odvodu z výherních hracích automatů za 
uplynulý rok (pro rok 2016 se jedná o cca 12 miliónů Kč). 
Podmínky poskytování dotací (grantů) se řídí přísnými 
pravidly, které mj. stanovuje i Komise pro sport, mládež 
a grantovou politiku RMČ Praha 8, která také navrhuje 
rozdílení peněz žádajícím subjektům. Tento návrh 
schvaluje RMČ a následně ZMČ Praha 8. O dotaci 
(grant) může žádat každý subjekt splňující Podmínky 
stanovené pro konkrétní dotační (grantové) řízení. BT a 
LV: V rámci podpory grantového systému MČ P8 návrh 
na zvýšení dotace v oblasti kultury. (V současné době 
nepoměr finančních dotací mezi kulturou a sportem.) 
Možnost více zdrojového financování - informovanost o 
dalších grantech (na stránkách informace pouze o 
grantech hl. m. Prahy). 
Zmapování dalších grantů (a jejich termínů odevzdání) a 
zveřejnění těchto informací na webu MČ P8 (například 
prostřednictvím odkazu na jejich webové stránky). 

C2.2 
Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních 
akcí a tradičních i alternativních kulturních aktivit. 

18) Síťování a rozvoj spolupráce a 
komunikace mezi subjekty a organizacemi 
pořádajícími kulturní akce a aktivity (vč. 
vybudování informační portálu pro sdílení 
informací; pravidelné setkávání na MČ) 

AP 

"LK: Spolupráce a komunikace mezi subjekty a 
organizacemi záleží na jednotlivých zástupcích daných 
organizací a tyto mohou komunikovat i spolupracovat 
bez zásahu nebo dozorování MČP8. Aktivity sportovní, 
kulturní i jiné přináší Kalendář akcí na www.praha8.cz, 
kam mohou přispívat všechny organizace působící na 
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č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

území MČP8. Organizace, které chtějí své aktivity 
prezentovat, mohou je posílat na adresu 
libor.kalman@praha8.cz a budeme je uvádět v Kalendáři 
akcí.               
 JP: Prohloubení Kalendáře akcí na webu MČ. Užší 
spolupráce s odborem kultury. Podpora setkávání 
kulturních institucí nap. pravidelná setkání cca jedenkrát 
za pul roku 
BT a LV: Prohloubení kalendáře akcí - doplnění institucí 
a typů kulturního vyžití na MČ P8. Teď jsou zde primárně 
akce P8. Informovat kulturní instituce, že mají možnost 
vkládat program na web MČ P8.  
Zmapování subjektů, které poskytují služby v oblasti 
kultury na P8 - prostřednictvím výzvy. Zveřejnit seznam 
těchto institucí se základním popisem jejich funkce a 
proklikem na jejich webové stránky na stránkách MČ P8.  
Kalendář akcí: definovat ideální administraci vkládání 
programu (např. formulář pro vkládání aktualit, jehož 
vyplnění zajistí instituce a MČ P8 jej pouze schválí a 
zveřejní, inspirace např. portál informuji.cz nebo MČ P6, 
MČ P4). Lepší struktura kalendáře akcí, inspirace např. u 
MČ P6 -  dělení akcí na Akce Prahy 6, Ostatní akce, 
Právě probíhá (http://www.praha6.cz/mestska-cast-
praha-6.html ) - Diskuse mezi MČ P8  a zástupci 
institucí, jaká forma by byla ideální a zda je 
realizovatelná v rámci administrace webu MČ P8.  

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

19) Revize zmapování památek a zhodnocení 
jejich potenciálu (součást koncepce) 

AP 

Památky na území MČP8 jsou zmapovány a zveřejněny 
na www.praha8.cz . Výjimkou jsou plastiky, které bude 
OKSMPP mapovat (a umisťovat na web) letos. Publicitu 
památek směrem k veřejnosti zajišťujeme v rámci 
každoročních Dnů evropského dědictví, Noci kostelů 
apod. JP: Vytvoření seznamu památek (za MČ 
zpracováno) ve spolupráci s majitelem památky (plány 
majitelů apod..) 

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

20) Plán investic na rekonstrukci a obnovu 
památek v majetku MČ 

AP 
OKSMPP každoročně opravuje/restauruje památky dle 
potřeby a důležitosti (na základě přidělených 
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č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

kapitálových výdajů). Letos OKSMPP bude opravovat 
kapličku v Čimicích a sochy andělů v kapli Libeňského 
zámku. JP: rekonstrukce památek, které patří MČ, 
probíhá tak, jak je možné s ohledem na rozpočet MČ. 
MČ se snaží vyhledávat i možnosti financování mimo 
rozpočet. Problematika památek, které nejsou MČ, je ta, 
že jejich obnovu nelze financovat z rozpočtu MČ. MČ se 
snaží pomáhat vlastníkům památek při řešení 
případných žádostí na jiné financování apod. 

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

21) Navázání spolupráce MČ s majiteli 
památkových a kulturních objektů 

AP 

OKSMPP spolupracuje s majiteli těchto objektů 
průběžně a dle aktuální potřeby. JP: Ze strany MČ lze 
zorganizovat např. setkávání majitelů památek, např. 
jednou za rok. 

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

22) Alternativní využití historických budov 
úřadu MČ po jejich přesunu do nových 
prostor 

AP 
O tomto rozhoduje RMČ popř. ZMČ. JP: O využití budov 
MČ je v současné době jednáno. Touto problematikou se 
zabývá Organizační komise Rady MČ. 

C3.1 
Vytvoření koncepce rozvoje oblasti sportu v MČ vč. 
možností vícezdrojového financování (zmapování 
prostor, ploch potenciálně využitelných pro sport. aktivity) 

23) Zpracování koncepce rozvoje sportu v MČ 
vč. pasportizace 

AP 
Zpracování koncepce rozvoje sportu. Zmapování 
sportovišť apod. - referent pro sport OKSMPP. 
Zmapování prostor pro tradiční i alternativní/nové sporty 

C3.2 Podpora a rozvoj stávajících i nových sportovních aktivit. 
24) Pokračování grantové podpory 

sportovních aktivit na MČ 
AP 

Dotační (grantové) řízení je každoročně vyhlašováno 
RMČ Praha 8 i v oblasti sportu mládeže a 
dospělých. Finance poskytuje MHMP z obdrženého 
odvodu z výherních hracích automatů za uplynulý rok 
(pro rok 2016 se jedná o cca 10 miliónů Kč na sport). 
Podmínky poskytování dotací (grantů) se řídí přísnými 
pravidly, které mj. stanovuje i Komise pro sport, mládež 
a grantovou politiku RMČ Praha 8, která také navrhuje 
rozdílení peněz žádajícím subjektům. Tento návrh 
schvaluje RMČ a následně ZMČ Praha 8. O dotaci 
(grant) může žádat každý subjekt splňující Podmínky 
stanovené pro konkrétní dotační (grantové) řízení. 

C3.2 Podpora a rozvoj stávajících i nových sportovních aktivit. 
25) Zjištění zájmu veřejnosti o sportovní vyžití 

na území MČ (průzkum) 
AP 

V tomto by bylo ideální využít zkušeností MA21 a o 
realizaci průzkumu požádat ji. 

C3.2 Podpora a rozvoj stávajících i nových sportovních aktivit. 
26) Nízkonákladové využití volných ploch pro 

neorganizované skupiny 
ZP 

Na základě analýzy volných/nevyužitých ploch nabídnout 
tyto plochy neziskovým organizacím Prahy 8 k jejich 
aktivitám/akcím 
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č. O Opatření (O) Název projektu 
Akční plán (AP) 

Zásobník 
projektů (ZP) 

Popis projektu 

C3.3 Udržení a rozvoj infrastruktury sportu. 
27) Vybudování víceúčelové sportovní haly a 

zimního kluziště 
ZP K doplnění 

C3.4 
Podpora zvýšení informovanosti o využití sportovní 
infrastruktury. 

28) Informační kampaň pro veřejnost AP 

Veřejnost o sportovních aktivitách informuje OKSMPP 
prostřednictvím časopisu Osmička, webových stránek 
www.praha8.cz, facebooku /mcpraha8, informačních 
nástěnek a popř. laviček, plakátových ploch a 
samplingem do škol/školek apod. 

C3.4 
Podpora zvýšení informovanosti o využití sportovní 
infrastruktury. 

29) Vytvoření informačního portálu (společný 
web) 

AP 

Aktivity sportovní, kulturní i jiné přináší Kalendář akcí na 
www.praha8.cz, kam mohou přispívat všechny 
organizace působící na území MČP8. Organizace, které 
chtějí své aktivity prezentovat, mohou je posílat na 
adresu libor.kalman@praha8.cz a budeme je uvádět v 
Kalendáři akcí. 

C4.1 
Podpora duchovního rozvoje a občanské soudržnosti 
(vztah k místu). 

30) Podpora kulturně společenského života a 
spolupráce 

AP 

Vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci 
neziskových organizací, komunitních center, spolků a 
státních institucí na Praze 8 s cílem efektivního pokrytí 
potřeb obyvatel, zvyšování kvality jejich života i 
vzájemné informovanosti o poskytovaných službách. 
Vytváření grantového systému, který umožňuje podávání 
jedné žádosti ve spolupráci dvou a více institucí. 

C4.2 
Vytvoření prostor pro komunitní aktivity (podpora činnosti 
spolků a dalších občanských aktivit). 

31) Zpracování koncepce volnočasových 
aktivit pro činnost neziskových 
organizací, komunitních center a spolků 

AP 
Zpracování koncepce dalšího rozvoje volnočasových 
aktivit NO a spolků, včetně analýzy návštěvnosti, cílové 
skupiny, atd. 

C4.3 
Podpora zvýšení informovanosti o nabídce 
volnočasových aktivit. 

32) Vytvoření informačního portálu (společný 
web) 

AP 
Zvyšování kvality informovanosti (podporou MČ) o 
aktivitách komunitních center, spolků, neziskových 
organizací i církví se sídlem na Praze 8. 

C5.1 Vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu. 
33) Zpracování koncepce rozvoje cestovního 

ruchu 
AP 

Zadání vypracování projektu koncepce rozvoje 
cestovního ruchu. Zmapování potenciálu jednotlivých 
částí Prahy 8 se zmapováním turistických cílů. 
Zmapování infrastruktury ubytování, restauračních 
zařízení, dopravní obslužnosti apod. 

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

34) Informovanost a zatraktivnění atraktivit v 
území 

? 
Podpora MČ například doplnění na webu MČ. Informační 
letáky v centrech, hotely apod.- informační stojany. 
Vybudování Infocentra MČ 

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

35) Zřízení turistického okruhu atraktivit MČ 
vč. informačního značení 

? 
Vypracování projektů jednotlivých okruhů, vybudování 
informačního zmáčeni apod. Propagace okruhů. 
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infrastruktury a aktivit cestovního ruchu.  

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

36) Rozvoj informačních „procházek“ po 
historických částech a zajímavých 
místech MČ (viz projekt Praha neznámá) 

? 

Vytvoření projektu "procházek po Praze 8". Pravidelné 
procházky po místech jednotlivých čtvrtí. Místa neznámá 
apod. Vhodné zacílení na věkové kategorie, náročnost 
procházek. 

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

37) Zapojení Kobyliské střelnice do nového 
turistického okruhu 

? 

Vytvoření projektu turistického okruhu, stezky např. po 
stopách II. světové války v Praze 8. Zmapování památek 
spojených s II. sv. válkou. propojení Kobyliské střelnice s 
jinou významnou památkou např. Terezín. Vzájemná 
propagace apod. 

 


