
   
 

Zápis z pracovního setkání expertní pracovní skupiny D 
(dále jen “PS D”) 

9. října 2019, 15:00-17:00 

zasedací místnost ÚMČ Praha 10 

Název pracovní skupiny  

„ Školství, kultura, sport, volný čas, památky“  

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena na oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ 

Praha 10, Kancelář starostky 

Cíl pracovního setkání  

Navrhnout strategické cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 

2030” (dále jen “SPUR”) na základě diskuze nad tématy, které vycházejí z Analytické části SPUR a SWOT 

analýz, Programového prohlášení RMČ Praha 10, Strategických cílů Strategického plánu hl. m. Praha, 

cílů koncepcí MČ Praha 10. 

Úvod:  

Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová a vedoucí odd. strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 

10 Iva Hájková představily způsob zpracování SPUR pomocí 11 témat udržitelného rozvoje.  

PS B byla seznámena se základními podklady pro zpracování Analytické části SPUR: 

Analytická část - SWOT. 

Výstupy z anket a sběru podnětů: 

Podněty občanů 

Podněty od organizací a spolků 

Podněty od soukromých společností 

Podněty od rodin 

Podněty v pocitové mapě 

Spokojenost občanů, mobilita a místní přeprava 

 

trategický plán bude posouzen procesem SEA, zpracovatelem je Česká zemědělská univerzita v Praze 

- SEA = zajištění environmentální integrity, posuzování vlivu aktivit na životní prostředí a 

konzistenci s dalšími plány a strategiemi, 

- proces řízený zákonem, 

- nadřízený orgán je Magistrát hl. m. Praha. 

 

 

 

https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-d-skolstvi-kultura-sport-volny-cas-pamatky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-d-skolstvi-kultura-sport-volny-cas-pamatky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/poskytli-jste-nam-vice-nez-600-podnetu-v-ulicich-mesta-a-ve-skolach/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-organizace-a-spolky-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-podnikatelske-prostredi-desitky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-rodiny-na-desitce/
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-pocitove-mapy/
https://strategieprodesitku.cz/blog/spokojenost-obyvatel-a-uhlikova-stopa-desitky-vysledky-pruzkumu/


   
 

Témata k diskuzi 
 

1) Vzdělávání a výchova 

2) Kultura, volný čas, památky  

3) Sport a zdraví (stravování) 

MČ Praha 10 má zpracované koncepce k tématu školství, kultury a sportu se stanovenými cíli. 

Téma 1) Vzdělávání a výchova 

Místostarosta MČ Praha 10 David Kašpar seznámil členy PS s cíli Koncepce rozvoje školství MČ Praha 

10 na období 2020 – 2025. Jedním z podkladů je SWOT analýza v oblasti Vzdělávání a výchova. 

Základní výstupy z diskuze nad tématem 

- MČ P10 je povinna zajistit dostatečné kapacity v základních školách. 

- Usnadnit podmínky pro výkon manažerské funkce ředitelů škol. 

- Podporovat a motivovat učitele, možnost vyhoření, podporovat jejich duševní zdraví. 

- Vzájemná spolupráce mezi MČ P10 – ZŠ, MŠ – SŠ a dalšími stupni škol.  

- Prohloubit spolupráci ZŠ - SŠ z důvodu osvěty mezi žáky a úrovně připravenosti přechodu ze 

ZŠ na SŠ (spolupráce mezi řediteli, učiteli, žáky). 

- Propojování, networking, informování (rodiče, neziskový sektor, SŠ,….) - podpora kreativity 

v nejširším slova smyslu. 

- Monitorovat zájmy, potřeby, schopnosti dětí, žáků, studentů a pracovat s nimi.  

- Podporovat inovativní programy ve vzdělávání a výchově. 

- Minimalizovat problémy žáků a studentů při přechodu na další stupně vzdělání (kariérové 

poradenství). 

- Posilovat aktivní přístup dětí, žáků ke vzdělávání. 

- Vytvořit podmínky pro zájmové a neformální vzdělávání k rozvoji schopností a dovedností 

(družiny, DDM a další organizace). 

- Využít potenciálu dovedností a schopností různých osobností. 

- Nastavit a podpořit spolupráci napříč spektrem vzdělávání, propojení všech stupňů škol a 

zájmových organizací. 

- Vzdělávací instituce mají přesah i do oblasti sportu, kultury, volného času…).  

- Vytvořit sdílenou databázi kontaktů škol a organizací pro vzájemnou spolupráci. 

 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Zajistit dostatečné materiální, technické a personální podmínky pro obecní vzdělávání 

- Podporovat poskytovatele volnočasových aktivit pro širokou veřejnost 

- Podporovat vzájemnou spolupráci různých typů škol s propojením na další organizace 

 

            

 

 

 



   
 

2) Kultura, volný čas, památky  

Místostarosta MČ Praha 10 David Kašpar seznámil členy PS s cíli Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 

10 na období 2020 – 2025. Jedním z podkladů je SWOT analýza v oblasti Kultura a volný čas. 

Základní výstupy z diskuze nad tématem 

Kultura a volný čas 

- Vnímat veřejný prostor jako součást veřejné infrastruktury. 

- Podporovat sounáležitost obyvatel s MČ P10 prostřednictvím kulturních, komunitních i 

sportovních aktivit. 

- Podporovat kladný vztah k místu – významné osobnosti, památky, vzdělávací programy. 

- Pokud je kvalitní infrastruktura a kapacita, mohou organizace zvyšovat nabídku kulturních, 

zájmových i sportovních činností. 

- Mít záměry pro kulturní využití budov v majetku MČ P10 (kulturní památky) 

- Zájmové vzdělávání (DDM – Strašnice, Malešice, není ve Vršovicích)  

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Zajistit dostatečnou infrastrukturu pro rozvoj kulturních, komunitních, společenských a 

sportovních aktivit 

- Podporovat rozvoj kultury a sportu v jednotlivých lokalitách Prahy 10 (v objektech i veřejném 

prostoru) 

- Prohlubovat kulturní identitu obyvatel (propojování lokalit, upevňování sounáležitosti, 

osvěta) 

 

 

Základní výstupy z diskuze nad tématem 

Památky 

- Motivovat a stimulovat obyvatele k ochraně kulturních památek – osvěta, vzdělávání 

(konzultační servis MČ, poradenství) 

- Spolupráce se školami. 

- Snažit se o záchranu a propagaci kulturních památek. 

- Vydávat informační brožury. 

- Oživovat kulturní památky. 

- Chránit, pečovat a rozvíjet kulturní památky a památkově významné objekty. 

- MČ by měla stanovit, jaké památky jsou hodnotné a ty propagovat. 

- Vycházky pro veřejnost 

- Kulturní dědictví je komplexní (není uzavřená jednotka).  

- Záměry pro využití kulturních objektů – oživení, sounáležitost, identita. 

- Interaktivnost – propojení s výukou (otevřené kostely, vzdělávání v lokálním kontextu) 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Rozvíjet kulturní dědictví a pečovat o něj 

 

3) Sport a zdraví (stravování) 



   
 
Základní výstupy z diskuze nad tématem 

Sport 

Předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity Václav Vlček seznámil členy PS s cíli Koncepce 

sportovní politiky MČ Praha 10 na období 2017 – 2024.  

Základní výstupy z diskuze nad tématem 

- Dostupnou, atraktivní a bezpečnou sportovní infrastrukturu. 

- Podporovat materiální a technické vybavení. 

- Podporovat „zdravé“ prostředí pro sportování venku i uvnitř (školy, kluby, hřiště s různými 

cvičebními prvky). 

- Spolupráce mezi sportovními organizacemi. 

- Širokou nabídkou sportovních akcí podporovat pozitivní vztah obyvatel ke sportu. Začínat 

s osvětou již v MŠ. 

- Potřeba je mít kvalitní lektory, trenéry. Chybí personální nabídka: např. služba herního 

pedagoga.  

- Podporovat dobrovolníky sportovních aktivit. 

- Roste poptávka po sportovních aktivitách. 

- Otevřená školní hřiště. 

- Nezaměřovat se pouze na výkonnostní sport.  

- MČ by měla mít mentorskou roli v oblasti sportu, ne „zřizovatelskou“. 

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Podporovat dostupnou, moderní a bezpečnou sportovní infrastrukturu pro organizovanou i 

neorganizovanou činnost. 

 

Školní, závodní a dietní stravování 

Ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna Praha 10 informoval o činnosti organizace a o způsobu 

zajištění stravy pro školní jídelny, CSOP Sámova a Zvonková, veřejnou Jídelnu Malešice a jídelnu na 

ÚMČ P10. 

- Zkvalitňovat prostředí jídelen. 

- Pěstování vztahu ke stravování (stravovací návyky z rodin, nové recepty). 

- Zvyšování osvěty a vzdělávání ve stravování. (využívat školní zahrady pro pěstování zeleniny, 

bylinek, komunitní zahrady) 

- Snažit se o šetrnost a udržitelnost, omezit plýtvání s jídlem. 

- Propojit do výuky ve školách, podporovat osvětu o stravě, divadlo Mana – rockové koncerty 

se zaměřením na podporu jídla.  

Návrh na obsah strategického cíle:  

- Zajistit kvalitní stravování. 

 

Příští zasedání: 23. října a 6. listopadu vždy od 15:00 do 17:00, zasedací místnost ÚMČ Praha 10 č. 

411 v budově A. 

Zapsaly: 

Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová – oddělení strategického rozvoje a participace  


