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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 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: 10. 2. 2016 (8:00–10:00)  

Body jednání: 

1. Představení analytické části SPUR 

Analytická část bude doplněna dle připomínek členů všech pracovních skupin, které byly zaslány 

zpracovateli jak v písemné podobě, tak předány ústní formou. 

2. Účel jednání pracovních skupin 

Členové Pracovní skupiny byli seznámeni s jejich rolí při tvorbě SPUR. Konkrétně se bude jednat o finalizaci 

analytické části (SWOT analýz), stanovení vize a globálního cíle, navrhování prioritních oblastí rozvoje 

města, cílů, opatření a navrhování konkrétních projektových záměrů do Akčního plánu. 

3. Finalizace SWOT analýzy za vybranou oblast dle zaměření pracovní skupiny 

Na jednání Pracovní skupiny byla finalizována SWOT analýza za oblast školství, kultury, volnočasových 

aktivit a turistický ruch. SWOT analýza je součástí analytické části SPUR a slouží jako podklad pro další 

aktivity v projektu (stanovení priorit, opatření a konkrétních projektů). 

Podkladem pro tvorbu SWOT analýzy byly dostupná statistická data, zjištění z jiných strategických 

dokumentů na lokální, krajské i národní úrovni, dále informace z rozhovorů se zástupci úřadu MČ, veřejností 

apod. Prvotní návrh SWOT analýzy byl diskutován na pracovních skupinách, přičemž následně došlo k její 

úpravě, případně doplnění. Dílčí SWOT analýzy tak nezachycují pouze informace uvedené v textu 

analytické části (často založené zejména na statistických datech), ale také odborný postoj a skutečný stav 

vnímaný odborníky - členy pracovních skupin. 

SWOT analýza ve všech kategoriích (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby) zachycuje vnější i 

vnitřní faktory ovlivňující rozvoj MČ. 

Tabulka 1: SWOT analýza za oblast školství, kultury, volnočasových aktivit a turistický ruch 

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 m
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sportovních a rekreačních ploch na obyvatele 
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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 návštěvnost kulturních akci 

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) 
 

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) 
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4. Definování Vize MČ Praha 8 

Vize MČ neslouží jako reklamní/marketingové logo, nebude tedy součástí hlavičky úředních dokumentů aj. 

Vize města se definuje pouze pro účely strategického plánu. Realizací jednotlivých projektů strategického 

plánu dojde k naplnění stanovené vize. 

Návrhy vize MČ Praha 8, vzešlé z jednání všech pracovních skupin, jsou: 

 “Živá osmička“ – Městská část s pestrou nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace blízko 

centra města s kvalitním přírodním prostředím. 

 Praha 8, místo pro život všech generací 

 Praha 8 - vstřícné místo vůči rodinám s dětmi 

 Praha 8, místo kde chce žít každý. 

 „Živá osmička“ – oblast pro plnohodnotný život. 

 „Živá osmička“ – oblast pro domov a plnohodnotný život. 

 „Různorodá osmička“ 

 MČ Praha 8 vstřícná vůči rodinám s dětmi. 

 Praha 8 – různorodá MČ, zajišťující plnohodnotný život všem generacím. 

 Praha 8 se 150 tisíci obyvateli. 

 Praha 8, místo pro každého. 

 Praha 8, ideální místo pro život ve všech denních obdobích. 

 Praha 8 – hezký domov. 

 Praha 8 rovnoměrně se rozvíjející městská část. 

5. Další aktivity v projektu 

Na analytickou část bude navazovat návrhová část, ve které budou stanoveny priority a opatření 

a implementační část obsahující akční plán. 

Na dalším jednání Pracovní skupiny, které se bude konat 2. 3. 2016 v 8:00 bude odsouhlasena finální verze 

SWOT analýzy za oblast školství, kultury, volnočasových aktivit a turistický ruch a bude stanovena vize MČ 

Praha 8. 
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6. Termíny jednání pracovní skupiny 

 

7. Veřejné projednání s občany 

Dne 22. 2. 2016 od 18 hod. proběhne 1. veřejné projednání s občany. Jednání bude uskutečněno v KD 

Ládví. Na jednání bude veřejnosti představen postup zpracování SPUR, výstupy a aktivity, které byly 

v projektu realizovány a které se budou zpracovávat. Jednání se bude účastnit zpracovatel (PROCES), 

spolu s členy Týmu pro tvorbu strategie, zároveň se jej může účastnit kdokoli z členů Pracovní skupiny. 

Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Kdy? 

Zapracovat připomínky k analytické 

části SPUR 
PROCES Do 22. 2. 2016 

Kontrola, doplnění, případně 

připomínkování zápisu z 1. jednání 

Pracovní skupiny a SWOT analýzy 

Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

Zaslání návrhu vize MČ Praha 8 Členové Pracovní skupiny Do 19. 2. 2016 

2. jednání Pracovní skupiny Členové Pracovní skupiny, PROCES 2. 3. 2016 

 

 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Jan Horák 

Dne: 12. 2. 2016 


