
   
 

Zápis z 2. pracovního setkání expertní pracovní skupiny D 
(dále jen “PS D”) 

23. 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  

Diskutovat navržené strategické cíle a navrhnout opatření “Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030” (dále jen “SPUR”), které vycházejí z první schůzky pracovní 

skupiny, 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:  

V úvodu byla PS D seznámena se způsobem práce ve dvou skupinách Kultura, sport a volný čas a 

Školství, památky a stravování. Každá skupina byla v úvodu seznámena s navrhovanými strategickými 

cíli pro jednotlivé oblasti s možností navrhnout jiné formulace. 

 

Oblast Školství 

Cíl č. 1 Zajistit dostatečné materiální, technické a personální podmínky pro obecní 

vzdělávání 

 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Budování nových kapacit mateřských a základních škol 

 výstavba nových škol 

 analýza kapacity škol ve vztahu k demografickému vývoji 

 výstavba komplexu MČ Bajkalská 

 zvyšování kapacit stávajících škol 

 

1.2. Oprava a modernizace stávajících mateřských a základních škol 

 vytvoření plánu oprav a investic 

 obnova informačních technologií s přístupem na internet 

 koordinace jednotlivých oprav a investic 

 modernizace vnitřního vybavení škol 

https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-d-skolstvi-kultura-sport-volny-cas-pamatky/


   
 

 rekonstrukce ZŠ V Olšinách 

 bezbariérové školy 

 energeticky i materiálově úsporný provoz 

 úpravy a vybavení školních hřišť zahrad a tělocvičen 

 

1.3. Podpora pedagogických pracovníků  

 snižování administrativní zátěže 

 využívání grantových výzev 

 udržet pozice provozních asistentů 

 podporovat profesní rozvoj pedagogů, pravidelné vzdělávání (profesní plány, další 

vzdělávání 

 nastavit proces pro zavádění začínajících pedagogů 

 výjezdní zasedání 

 náborové příspěvky 

 bytové kapacity pro potřeby škol 

 finanční odměny, ocenění (např. Cena bratří Čapků) 

 síťování pedagogů 

 podpora autoevaluačních nástrojů škol 

 součinnost učitelů a asistentů pedagoga 

 

Cíl 2 Podporovat spolupráci škol s dalšími účastníky vzdělávání  
 

Návrhy na opatření:  
 

2.1. Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra 

 škola jako místo setkávání, přesah škol do území (rodiče, organizace, školské rady) 

 spolupráce s dalšími aktéry i neformálního vzdělávání 

 aktivní účast škol na jejich propagaci a prezentaci 

 propojování, networking, spolupráce 

 

2.2. Rozvoj kompetencí žáků a podpora rovných příležitostí 

 rozvoj kritického myšlení 

 inkluzivní vzdělávání 

 podpora projektové výuky 

 rozvoj dovedností (jazykové, IT atd.) 

 podpora dětského parlamentu P10 

 připravenost přechodu žáků na střední typ škol 

 monitorovat zájmy, potřeby, dovednosti a pracovat s nimi 

 

2.3. Spolupráce mezi všemi školami na území Prahy 10  

 výměna zkušeností s uváděním začínajících pedagogů 

 síťování různých druhů/typů škol, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe (inovativní 

programy ve vzdělávání a výchově 

 využívání školních poradenských pracovišť 



   
 

 pokračovat v Místním akční plánu rozvoje vzdělávání (plánování, realizace, 

vyhodnocování) 

 spolupráce při přechodu dětí a žáků do dalších druhů škol, mezi MŠ a ZŠ a jednotlivými 

stupni ZŠ 

 podpora preventivních aktivit (osvěta, kampaně) 

 vytvořit sdílenou databázi kontaktů škol a organizací pro vzájemnou spolupráci 

 

Oblast Zdraví -  Stravování 

Cíl 1 Zajistit a udržet kvalitní služby školního, závodního a dietního stravování  
 

Návrhy na opatření:  
 

1.1. Dostatečné materiální, technické a personální podmínky pro školní, závodní a dietní 

stravování v rámci zřizovací listiny organizace 

 budování a opravy školních jídelen (kvalitní personál v dobrém zázemí dělá dobré jídlo) 

 

1.2. Podporovat kulturu stravování a stolování (Pěstování vztahu k jídlu) 

 zajistit strávníkům vhodné podmínky při konzumaci stravy (nábytek, atraktivní 

prostředí, akustika), zkvalitňovat prostředí jídelen 

 vytvářet pohodlné a příjemné prostředí pro stolování ve společenském prostoru 

 propojení tématu výuky a stravování, osvěta na školách (jak vzniká jídlo, jak pěstovat 

potraviny, navrácení se ke zdravým potravinám) 

 budování kladného vztahu k jídlu dětských strávníků, spolupráce se školami, podílení se 

na tvorbě jídelního lístku, zlepšit servis pokrmů na talíři 

 

1.3. Odpovědně hospodařit a nakládat s odpady a předcházet jejich vzniku 

 Snažit se o šetrnost a udržitelnost, omezovat plýtvání s jídlem (osvěta) 

 

1.4. Šetrně hospodařit s energiemi a efektivně snižovat jejich spotřebu 

 

Oblast Kultura a volný čas -  Památky 

Cíl 1 Pečovat o nemovité kulturní dědictví a přispívat k jeho prezentaci 
 

Návrhy na opatření:  
 

1.1. Poučená kvalitní obnova kulturního dědictví 

 stanovení záměrů pro využití památek (analýza, koncepce) 

 rekonstrukce stávajících objektů  

 

1.2. Podpořit osvětu a informovanost o památkách 

 jasná a atraktivní prezentace kulturních památek, osvěta veřejnosti, propagace 

osobností (Waldesovo centrum, Čapkova vila, Trmalova vila, otěrová vila)) 

 zpřístupnění poznatků památkové péče, spolupráce se školami (konzultační servis) 



   
 

 motivovat a stimulovat veřejnost k ochraně kulturních památek 

 vydávat informační brožury 

 využívat poznávací vycházky pro veřejnost 

 

 

1.3. Zajistit využívání památkově chráněných objektů v souladu s charakterem objektu 

 oživení nevyužívaných objektů 

 propagace, zapojení veřejnosti 

 

Oblast Kultura a volný čas 

Cíl 1 Iniciovat a prohlubovat kulturní identitu obyvatel  
 

Návrhy na opatření:  

 
1.1.  Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných místech 

 informovanost v jednotlivých lokalitách P10 

 vydávání knihy o významných osobnostech P10 

 koncepce čestných občanství, udělování Ceny P10 

 

1.2. Podpora kvalitních programů a služeb s ohledem na udržitelný rozvoj a kvalitu životního 

prostředí 

 analyzovat poptávku, zlepšovat kvalitu programů 

 podpora zelené infrastruktury 

 minimalizovat odpady na veřejných akcích 

 vytvořit portfolio dodavatelů kvalitních gastronomických služeb, podpora lokálních 

dodavatelů 

 osvěta 

 

1.3. Podporovat kvalitu veřejného prostoru 

 zvelebování veřejného prostoru prostřednictvím kulturních a komunitních akcí  

 úprava veřejného prostoru u KD Barikádníků 

 podporovat umění ve veřejném prostoru (umístění sochy Jindřicha Chalupeckého) 

 úprava veřejného prostoru v okolí metra Strašnická a Skalka 

 spolupráce s uměleckým festivalem M3 (např. Signal festival) 

 spolupráce s IPR a Galerií HMP 

 
 
Cíl 2 Podporovat rozvoj kultury v jednotlivých lokalitách Praha 10 
 

Návrhy na opatření:  

 

2.1.  Důraz na rovnoměrnou podporu kultury po celém území Prahy 10 

 vyhledávat aktéry, spolupracovat, motivovat, udržovat kontakt, zlepšit propagaci  



   
 

 zajistit podporu a zázemí pro kulturně sousedský život v jednotlivých lokalitách (Zažít 

město jinak aj.) 

 pravidelná setkání lokálních kulturních aktérů 

 

Cíl 3 Zajistit dostatečnou infrastrukturu pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských 

aktivit 
 

Návrhy na opatření:  

 

3.1. Vytvoření záměrů pro využití jednotlivých objektů 

 analýza potřeb, zjištění stavu budov, plán rekonstrukcí 

 rekonstrukce KD Barikádníků 

 rekonstrukce Strašnického divadla a nalezení vhodného provozovatele 

 využívání kina Vzlet 

 plán dalšího využití KD Eden 

 proměna Galerie Deset v multifunkční progresivní Waldesovo centrum 

 proměna Čapkovy vily 

 spolupráce s Vršovickým zámečkem – využití pro oficiální ceremonie MČ P10 

 otevření coworkingového centra v Kolbenově vile 

 Letní kino v různých částech P10 

 

3.2. Rozvoj systémových nástrojů pro podporu kultury v Praze 10 

 systém stabilní finanční podpory  

 podpora aktivit dotačními programy (dotace MČ, Zásobník projektů) 

 projekt participativního rozpočtu Moje stopa 

 databáze kulturních aktérů, subjektů 

 kalendář akcí 

 propagace různými informačními kanály (web, FB, časopis MČ) ve spolupráci s kulturními 

aktéry 

 systém pro využívání vybavení pro kulturní a společenské akce  

 propojovat koordinátora kulturních aktivit MČ s kulturními aktéry 

 

Cíl 4 Podporovat poskytovatele volnočasových aktivit pro širokou veřejnost 
 

Návrhy na opatření:  

 

4.1. Podporovat síťování volnočasových a zájmových organizací 

 zmapovat potřeby mládeže 12+, obyvatel 20-60 a seniorů 

 spolupráce organizaci (DDM, spolky, komunitní a rodinná centra atd.) 

 

4.2. Zvyšovat společenskou prestiž volnočasových a zájmových organizací 

 systém oceňování 

 podpora vzdělávání 

 podpora trenérství, pedagogů volné času 



   
 

 podporovat dobrovolnictví (ocenění, sdílené prostory) 

 

Oblast Zdraví - Sport 

Cíl 1  

Původní návrh: Podporovat dostupné, moderní a bezpečné sportovní zázemí pro 

organizovanou i neorganizovanou činnost 

Nový návrh: Podporovat dostupnou, moderní a bezpečnou sportovní infrastrukturu pro 

organizovanou i neorganizovanou činnost 
 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Udržovat a modernizovat sportovní infrastrukturu pro organizovanou i neorganizovanou 

činnost 

 analýza stavu a dostupnosti sportovní infrastruktury v majetku MČ 

 otevřít školní hřiště veřejnosti a zajištění kustodů 

 údržba a modernizace sportovišť s podporou „zdravého“ sportování 

 

1.2. Propojovat aktéry realizující sportovní aktivity 

 databáze sportovních subjektů a infrastruktuty 

 dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny cílové skupiny 

 oceňování práce sportovních pracovníků a dobrovolníků 

 propagace sportovních aktivit 

 podpora sportovních aktivit (záštita) 

 

1.3. Napomáhat získávání finančních prostředků z dalších zdrojů  

 dotační programy MČ, HMP a další (souhlasná stanoviska MČ k dotacím) 

 podporovat vícezdrojové financování 

 

 

 

Zapsaly: 

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


