
Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Libuš

Cizí jazyk Čtenářská 

gramotno

st

Přírodní 

vědy **

Technické 

a 

řemeslné 

obory **

Práce s 

digitálním

i 

technolog

iemi ***

Polytech-

nická výchova

PL-1 MŠ K Lukám, IČ: 

49624628, RED IZO 

(IPO): 600036995, 

IZO: 107501210

Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ 

vč. prostoru pro pedagogy a 

prostoru pro logopeda (přípojek, 

výdejny jídla a úplného 

interiérového vybavení pro provoz 

MŠ, doplnění exteriérového 

vybavení pavilonu, doplnění 

funkčních a herních prvků v 

exteriéru, úprava zahrady, úprava 

oplocení, parkoviště, parkových 

cest a samostatného příjezdu k MŠ, 

vstupu do MŠ) včetně konektivity a 

HW SW vybavení.

17 000 2018-

2019 

(zahájení 

provozu 

šk. rok 

2018/201

9)

Dvoutřídní MŠ má vysokou koncentraci dětí ohrožených školním neúspěchem, děti vzdělávané v odlišném než 

mateřském jazyce vč. dětí-cizinců (vyšší než 30%).  Pozitivním stavem je zájem rodičů o integraci těchto dětí do 

českého školského systému již v MŠ. Navýšení kapacity MŠ umožní snížení procentuálního zastoupení těchto dětí 

ve třídách a díky ekonomickému posílení MŠ přidáním dvou tříd podpoří možnost snížení počtu dětí ve třídách. 

Současně umožní lepší podmínky další vzdělávání pedagogů prostřednictvím úspěšnější organizaci práce v 

trojtřídní MŠ  a  v neposlední řadě umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitého procesu 

předškolního vzdělávání z nichž část musela být vždy část odmítnuta. Na území městské části se nachází velké 

množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol.                                                                                                     

Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného 

dvoupatrového pavilonu MŠ se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy 

prostor a vybavení na převoz jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení 

výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a 

čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a 

prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie 

pro klima a regulaci osvitu třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava 

vodních a vlhčících prvků, výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, 

doplnění a úprava zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ.         

Projekt v realizaci - 

projektová příprava, 

zpracování žádosti o 

dotaci, výběrová 

řízení na dodavatele 

PD a stavby, 

etapizované 

(dřevostavba)

3.2, 3.4, 

4.2

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben 

mateřských 

nebo 

základních 

škol 

(ano/ne) 

****

Pozn

ámk

a k 

zám

ěru

Očekáv

ané 

celkové 

náklady 

projekt

u v 

tisících 

Kč

Připravenost 

projektu (nehodící 

se škrtněte - 

prvotní námět / 

definován záměr / 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace / 

pravomocné 

stavební povolení 

/ projekt je před 

zahájením 

realizace)

Soulad s 

cílem 

MAP *

Komplem

entární 

projekt s 

SC 4.2 /

Případně 

Jiné

Stručný popis projektu (max. 3 věty)Číslo 

zámě

ru

Investiční priority MČ Praha-Libuš - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12

Identifikace školy, 

školského zařízení 

či dalšího subjektu - 

Název, IČ, RED IZO, 

IZO

Název projektu Očekávan

ý termín 

realizace 

projektu 

(mm/rr - 

mm/rr)

Vazba na klíčové kompetence Bezbariérovo

st školy, 

školského 

zařízení 

(ano/ne)
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Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Libuš

PL-2 MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 

60437961, RED IZO: 

600036413, IZO: 

107501503

Přístavba pavilonu o 2 třídách MŠ  

vč. prostoru pro pedagogy a 

prostoru pro logopeda (přípojek, 

výdejny jídla a úplného 

interiérového vybavení pro provoz 

MŠ, doplnění exteriérového 

vybavení pavilonu, doplnění 

funkčních a herních prvků v 

exteriéru, úprava zahrady, úprava 

oplocení, parkoviště, parkových 

cest a samostatného příjezdu k MŠ, 

vstupu do MŠ) včetně konektivity a 

HW SW vybavení.

17 000 2019-

2021

Dvoutřídní MŠ leží v lokalitě, kde je očekáván nárůst osídlení v souvislosti se zastavitelným územím v blízkosti MŠ. 

Dlouhodobě jsou problémy s organizací průběžného vzdělávání pedagogů, čerpání jejich dovolené v momentu, 

kdy se MŠ  zapojí do organizace letního provozu školek na základě zájmu rodičů.  Navýšení kapacity o dvě třídy MŠ 

umožní další vzdělávání pedagogů skrze lepší organizaci práce v trojtřídní MŠ  a  umožní přijmout všechny 

přihlášené zájemce do důležitého procesu předškolní vzdělávání, kterých musí být vždy určitá část odmítnuta. V 

blízkém okolí školy se nachází velké množství rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné 

kapacity mateřských i základních škol.                                                                                               Popis: zajištění 

inženýrských sítí a úprav pro napojení ze stávajícího objektu nového samostatného dvoupatrového pavilonu MŠ 

se samostatným přístupem a příjezdem a parkovištěm, vč. výdejny jídla a úpravy prostor a vybavení na převoz 

jídla mezi kuchyní a výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, 

šatny, police, skříňky, věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek 

dětský, nábytek pro dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, 

herní vybavení a hračky), minikuchyňky u tříd s myčkami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci 

osvitu třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhčících prvků, 

výměna a doplnění herních prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava 

zeleně), doplnění a úprava oplocení a druhého vstupu do areálu MŠ.         

Prvotní námět 3.2, 3.4, 

4.2

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

K
ap
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it

y 
M

Š
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Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Libuš

PL-3 MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Vybudování 1 třídy MŠ  vč. prostoru 

pro pedagogy a koutu pro logopeda 

(výdejny jídla a úplného 

interiérového vybavení pro provoz 

MŠ, doplnění exteriérového 

vybavení pavilonu, doplnění 

funkčních a herních prvků v 

exteriéru, úprava zahrady, úprava 

oplocení, parkoviště, parkových 

cest) včetně konektivity a HW SW 

vybavení.

1 500 2018-

2020 

(zahájení 

provozu 

dle 

potřeby 

po zápisu 

do školek, 

pravděpo

dobně od 

šk. rok 

2019/202

0)

MŠ má vysokou koncentraci dětí ohrožených školním neúspěchem, děti vzdělávané v odlišném než mateřském 

jazyce vč. dětí-cizinců (cca 25%).  Pozitivním stavem je zájem rodičů o integraci těchto dětí do českého školského 

systému již v MŠ. Tato MŠ byla již rozšířena o jednu třídu zřízením odloučeného pracoviště v Klubu Junior. 

Navýšení kapacity MŠ umožní snížení procentuálního zastoupení těchto dětí-cizinců ve třídách a také snížení 

celkového počtu dětí ve třídách. Umožní lepší možnost dalšího vzdělávání pedagogů  a také lepší organizaci práce 

na odloučeném pracovišti MŠ  a  v neposlední řadě umožní přijmout všechny přihlášené zájemce do důležitého 

procesu předškolního vzdělávání neboť děti bude třeba přijímat na základě legislativních změn (2-leté děti).                                                                     

Popis: 1 nová třída vč. výdejny jídla a úprava prostor a vybavení na převoz jídla mezi dvěma objekty s kuchyní a 

výdejnou, vč. úplného interiérového vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, 

věšáky, přebalovací pulty, finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro 

dospělé, prostory na postýlky a lůžkoviny, prostor pro logopeda a prostor pro pedagogy, herní vybavení a hračky), 

minikuchyňka u třídy s myčkou, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitu třídy, zabezpečení, 

telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (oprava vodních a vlhčících prvků, výměna a doplnění herních 

prvků, doplnění parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně).

Definován záměr 3.2, 3.4 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
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Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Libuš

PL-4

K
ap

ac
it

y 
ZŠ ZŠ s RVJ v Písnici, 

IČ: 60437936, IZO: 

102085986, RED 

IZO (IPO): 

600037258

Přístavba 5 nových kmenových tříd 

ZŠ v rámci pravděpodobně 

samostatného pavilonu 

propojeného s hlavní budovou, vč. 

vybudování nové jídelny a kuchyně 

pro navýšený počet žáků a doplnění 

a úpravy školního areálu (zřízení 

sborovny,prostoru pro školního 

psychologa a logopeda, přípojek, 

úplného interiérového vybavení 

pro provoz školy, doplnění 

exteriérového vybavení pavilonu, 

doplnění mobiliáře v exteriéru pro 

relaxaci v areálu školy, interiérová a 

exteriérová pítka napojená na 

pitnou vodu, úprava zahrady, 

úprava oplocení, parkoviště, 

parkových cest a vybudování 

nového příjezdu pro zásobování a 

dvou nových vstupů do školního 

areálu) (včetně konektivity a HW 

SW vybavení)

29 000 2017-

2020 (s 

plánovaný

m 

využitím 

od šk. r. 

2019/202

0)

ZŠ byla vybudována za doby první republiky jako spádová škola pro děti z Písnice a okolí. Nyní do školy docházejí 

děti z MČ Praha-Libuš a vyučuje se v šesti třídách, které byly v minulosti realizovány na úkor malé tělocvičny, která 

se v podobě velké třídy nacházela v objektu školy. Pro výuku se i nyní dočasně využívají prostory školních družin a 

aktuálně chybí celkem alespoň dvě kmenové učebny. Škola leží v rozvojovém území hl. m. Prahy a počítá s 

nárůstem počtu žáků tak, že bude třeba zajistit dvě třídy v každém ročníku, tj. aktuálně chybí 5 kmenových tříd 

pro prvostupňovou školu s dvěma třídami v každém ročníku. V blízkém okolí školy se nachází velké množství 

rozvojových lokalit. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné kapacity mateřských i základních škol. Škola 

dosud nemá žádný krytý prostor pro fyzické aktivity  ani žádný společný prostor pro realizaci jazykových, 

sportovních, mezinárodních projektů, ani pro účinné propojování místních obyvatel s aktivitami školy. Zřizovatel 

vlastní okolní pozemky a záměr umožňuje zvětšit o potřebnou rozlohu celý areál školy, změnit hlavní přístupovou 

komunikaci a exteriér školy využít pro komunitní aktivity školy a celého lokálního centra. Popis: zajištění 

inženýrských sítí a úprav pro napojení či propojení stávajícího objektu a nového možná samostatného pavilonu 

ZŠ, interiérová a exteriérová pítka napojená na pitnou vodu, zajištění nové oplocení areálu a vybudování nové 

zásobovací komunikace a dvou vstupů pro pěší vč. dopravních úpravy příjezdů ke škole a parkovišť, dále 

parkových-areálových komunikací, relaxačního mobiliáře do exteriéru školy, místa pro bezpečné parkování kol a 

koloběžek, vytvoření shromaždiště školy na základě architektonické studie, vybudování nové kuchyně, skladů, 

jídelny, úplné interiérové vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, 

finální povrchy podlah i s koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na sklady 

knih., samostatný prostor pro psychologa a logopeda, prostor pro pedagogy vč. minikuchyňky, vybavení tříd 

tabulemi, projektory, počítači a tiskárnami, vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitu třídy, 

zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), úprava zahrady (doplnění vodních a vlhčících prvků, doplnění 

herních prvků, úprava parkových cest do formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), nové oplocení 

celého areálu.

Projekt v přípravě - 

předprojekční fáze 

(hmotová studie, 

zadání 

architektonické 

studie) 

3.2, 3.4 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PL-5 ZŠ s RVJ v Písnici, 

IČ: 60437936, IZO: 

102085986, RED 

IZO (IPO): 

600037258

Vybudování pravděpodobně 

samostatně stojící, možná s objekty 

propojené odborné multimediální 

učebny (pro projektové vyučování 

pro všechny předměty a výchovy, 

zvláště pro rozvíjení sociálních, 

jazykových a pohybových 

schopností) / tělocvičny pro ZŠ s 

navýšeným počtem žáků díky 

přístavbě vč. dalšího vnitřního 

vybavení 

15 000 - 

27 000 

(v 

závislost

i na 

velikosti

, která 

vyjde z 

architek

tonické 

studie)

2017-

2020 (s 

plánovaný

m 

využitím 

od šk. r. 

2019/202

0)

V minulosti byla malá tělocvična přímo v objektu, její parametry by dnes sotva vyhověly potřebám současné školy. 

Dnes je přeměněna na kmenovou třídu. Již dlouhou dobu škola potřebuje vlastní tělocvičnu, dosud však jsou její 

žáci nuceni dojíždět na každou hodinu tělocviku do okolních školských zařízení. Z důvodu organizace výuky a 

zachování zdraví žáků především v zimních měsících je to situace velmi problematická - jak pro žáky samotné, tak 

pro pedagogy a vedení školy při obhajobě tohoto stavu vedením školy před rodiči žáků. Současně je třeba doplnit 

výuku dětí o moderní způsoby projektového vyučování předmětů. Práci na projektech a jejich prezentaci umožní 

vybudování a vybavení specializované učebny. Vybudováním takové větší odborné učebny by vzniklo dosud 

neexistující zázemí a důležité místo pro školní, komunitní, sportovní, společenské a kulturní akce a aktivity, které 

by bylo možné využívat rovněž jako malou komunitní tělocvičnu.                                                     Popis: Vybudování 

pravděpodobně samostatně stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro projektové 

vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností) 

/ tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě, vč. prostor pro skladování technického vybavení, 

prostor pro práci na přípravě a dokončování projektů v menších skupinách, šaten, WC a sprch, vč. interiérového 

vybavení pro zahájení výuky – obklady stěn a stropů, finální povrchy podlah vč. rolovacího plošného koberce, 

multimediální vybavení, projektor, ozvučení, velké plátno, klíčovací pozadí, kamery pro snímání, počítače, 

tiskárna, 3D tiskárna, vybrané náčiní pro fyzické aktivity, konferenční nábytek (židle a stoly) pro práci i prezentaci 

výstupů projektů, prostor pro pedagogy, interiérová a exteriérová pítka napojená na pitnou vodu, vč. malé 

recepce pro večerní využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě, vč. přípojek a případného propojení, napojení 

na parkové komunikace v areálu školy, vč. exteriérového vybavení (zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, el. 

rolety na ovlivňování klima a osvitu ve třídě, klimatizace i přímé větrání).      

Projekt v přípravě - 

předprojekční fáze 

(hmotová studie, 

zadání 

architektonické 

studie) 

3.3, 3.4. Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano
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Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Libuš

PL-6 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Dokončení nástavby ZŠ vč. 

vybudování odborných 

polytechnických učeben (včetně 

konektivity a HW SW vybavení)

6 000 2018-

2020

V minulosti byla realizována dostavba ZŠ s cílem zateplit střechu nad hlavní budovou a při té příležitosti dát 

obecně možnost budoucího využití vzniklého podkrovního prostoru ve valbové střeše ve třetím patře objektu. 

Jedná se o hrubou stavbu bez podlah, stropů, upravených zdí, příček, jakýchkoli rozvodů médií a přístupového 

schodiště, ale se stabilizačními statickými nosníky. Počítáno bylo především s možností realizace odborných 

učeben, přičemž z dnešního pohledu by bylo potřebné stavební úpravy statického rázu a pravděpodobně i zvýšení 

prostoru pro vytvoření stropů.   

Prvotní námět 3.3, 2.1, 

3.4

Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PL-7

P
lá

šť
 b

u
d

o
v ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Zateplení a nová fasáda budovy vč. 

souvisejících stavebních prací na 

budově ZŠ

26 000 2020-

2022

Jedná se  rozsáhlejší areál ZŠ tvořený novou budovou o několika pavilonech a starou budovou školy, z nichž je 

každá část v jiném stádiu realizace opatření zaměřených na snižování energetické náročnosti, tj. zateplování 

střech objektů a pláštů budov včetně výměny stavebních výplní (oken a dveří).  Nejen veliký instalovaný výkon 

tepelného zdroje je důvodem uvažování realizace dalších fází energeticky úsporných opatření. Na objektu 

hlavního pavilonu nové budovy je třeba dopředu počítat s finálním vyřešením otázky, zda bude využit podkrovní 

prostor v nástavbě budovy včetně realizace případných doporučení statitka.

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne

PL-8

Sa
n

it
ár

n
í v

yb
av

en
í 

b
u

d
o

v

ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Kompletní rekonstrukce toalet v 

budově i v areálu ZŠ

5 000 2018-

20222

V celé budově ZŠ, ale i v celém areálu ZŠ, jsou stále původní toalety, které nevyhovují svým vybavením současným 

standardům na školách. Je třeba počítat s nahrazením plechových kabinek (např.vyzděnými příčkami vč. nových 

dveří),  dále výměnou či opravou obkladů, instalací vody a odpadů a sanity.

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-9 MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Kompletní rekonstrukce vnitřních 

rozvodů topení a venkovních 

rozvodů vč. rekonstrukce předávací 

stanice tepla pro MŠ

2 250 2017-

2018

Ve škole jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkově vedeného tepla včetně 

původní výměníkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz školy: v prosinci 

2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již druhou topnou 

sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění objektu.

definován záměr 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

5
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PL-10 MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Kompletní rekonstrukce vnitřních 

rozvodů topení a venkovních 

rozvodů vč. rekonstrukce předávací 

stanice tepla pro Klub Junior včetně 

MŠ

2 250 2018-

2019

V objektu Klubu Junior a MŠ jsou původní vnitřní rozvody otopného média a venkovní rozvody dálkově vedeného 

tepla včetně původní výměníkové stanice a hrozí nebezpečí havárie. V minulosti již havárie ochromila provoz 

školy: v prosinci 2015. Po částečné opravě se od té doby MŠ potýká s řízením a správným nastavením topení, tj. již 

druhou topnou sezonu. Škola proto navrhuje zvážit případně dálkový energetický management řízení vytápění 

objektu.

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-11 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Rekonstrukce hlavní části 

tepelného zdroje - hlavního kotle ZŠ

2 500 2017-

2019

Tepelný zdroj ZŠ se aktuálně skládá ze tří kotlů, z nichž  pouze již ten hlavní a největší kotel je stále původní a hrozí 

možnou havárií. Jelikož by v případě havárie v topné sezóně hrozilo uzavření  provozu celé školy, bylo by vhodné 

jej v rámci prevence takového stavu vyměnit.  Dva předchozí kotle byly vždy vyměněněny během posledních 

několika let v momentu jejich havárie, ovšem z důvodu jejich dílčí funkce bylo ještě možné zachovat provoz školy 

do doby výměny kotle. 

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-12 U zbývajících 

objektů - MŠ K 

Lukám a MŠ 

Lojovická

Rekonstrukce kotelny 1.000 2017-

2020

Kompletní rekosntrukce kotelny vč. výměny zdroje vytápění za ekonomičtější Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-13 MŠ K Lukám, IČ: 

49624628, RED IZO 

(IPO): 600036995, 

IZO: 107501210

Rekonstrukce vnitřních rozvodů 

kanalizace  MŠ

300 2017 Původní rozvody kanalizace v objektu MŠ jsou vedeny v samostatném technickém podzemním podlaží a jsou v 

havarijním stavu. Rekonstrukce je nezbytná.

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-14 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Kompletní rekonstrukce venkovních 

rozvodů kanalizace v areálu ZŠ vč. 

dešťových svodů  odvětrávání

5 000 2017-

2018

Původní venkovní rozvody kanalizace v areálu ZŠ jsou nesprávně realizovány, problémem je jejich vyspádování a 

rovněž jejich degradovaný stav. Při změnách tlaku se v celém objektu šíří zápach. Menší část dešťové kanalizace již 

byla opravena, nyní je třeba realizovat opravy kanalizace v dalších částech objektu včetně oprav vnitřních 

vertikálních dešťových svodů a nezbytné rekonstrukce odvětrávání celé kanalizace.

Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

V
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PL-15 MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Rekonstrukce vybavení kuchyně MŠ 

včetně navýšení její kapacity, aby 

obsoužila i své dislokované 

pracoviště

1 650 2017 Veškeré zařízení kuchyně  MŠ je původní a na konci své živostnosti - lze očekávat postupné havárie jednotlivých 

spotřebičů. Navíc si zaměstnanci a vedení MŠ stěžují na náročnou práci s tímto zastaralým vybavením, která je 

pravděpodobnou příčinou i tohto, že se dlouhodobě  (již déle než rok) nedaří obsadit pozici vedoucí školní 

kuchyně. Zájemce odrazuje těžká práce spojená s obsluhou tohoto starého vybavení. Současně je třeba řešit 

navýšení kapacity školní kuchyně z důvodu zřízeného odloučeného pracoviště, které je dosud po celou dobu své 

existence zásobováno z kuchyně blízké ZŠ, odkuj jej několikrát denně dováží zaměstnanci městské části. 

Zrealizováno 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano

PL-16 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Rekonstrukce vzduchotechnicky ve 

zrekonstruované školní kuchyni ZŠ

1 000 2018-

2020

Zatímco zastaralé vybavení školní kuchně již bylo kompletně vyměněno, vzduchotechnika v kuchyni nikoli. Přesto 

je na konci své životnosti a je třeba počítat s její výměnou. 

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-17 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Realizace dalších etap kompletní 

rekonstrukce elektroinstalace v 

areálu ZŠ

10 000 2018-

2019

Původní rozvody elektroninstalace v ZŠ již byly v nevyhovujícím stavu. Městská část připravila kompletní 

projektovou dokumentaci na její rekonstrukci a plánuje postupnou výměnu páteřních rozvodů i vedení v 

jednotlivých pavilonech. Realizována je zatím první - menší, část, plánovány jsou další dvě -větší  etapy 

rekonstrukce. 

Projekt je před 

zahájením realizace

3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-18 MŠ K Lukám, IČ: 

49624628, RED IZO 

(IPO): 600036995, 

IZO: 107501210

Rekonstrukce elektrointalace v MŠ 1 500 2018 V MŠ jsou původní rozvody elektro vedoucí do obou částí objektu: jak v rámci MŠ, tak v části objektu využívaném 

městskou částí. K drobným problémům, které byly odstraněny, docházelo při nedávné rekonstrukci střechy nad 

celým objektem. Je třeba počítat s jejich rekonstrukcí.

Prvotní námět 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

El
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PL-19 MŠ Lojovická,  IČ: 

60437928, RED IZO 

(IPO): 600 036 537, 

IZO: 107501156

Rekonstrukce dvou teras MŠ (četně 

konektivity a HW SW vybavení) 

400 2017-

2018

V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras 

napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě následné žádosti vedení MŠ připravována 

městskou částí rekonstrukce obou teras. 

Realizováno 3.5, 3.4 Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

PL-

19b

MŠ Lojovická,  IČ: 

60437928, RED IZO 

(IPO): 600 036 537, 

IZO: 107501156

Kompletní nové oplocení Mateřské 

školy

700 2018 - 

2019

V rámci bezpečnosti potřeba oplocené objektu.  Definován záměr 3.5, 3.4 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano

PL-20 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Kompletní rekonstrukce nouzového 

schodiště ZŠ u pavilonu C

500 2018-

2020

Nouzové schodiště v areálu ZŠ - konkrétně u pavilonu C-  je pravděpodobně na konci své životnosti. Dosud bylo 

lokálně opravováno, je ale třeba počítat s jeho posouzením a naplánováním rekonstrukce.

Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-21 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Kompletní rekonstrukce oplocení 

školy

1.200 2018-

2022

Současné oplocení je opakovaně ničeno bezdomovci, kteří si skrze pozemek školy zkracují svou cestu. Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-22 Pro všechny ZŠ a 

MŠ

Zajištění bezbariérovosti budov škol 2.500 2018-

2023

Realizace stavebně-technických opatření k zajištění bezbariérovosti škol včetně konektivity a HW SW vybavení. Prvotní námět 3.5 Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

PL-

22b

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Zabezpečení školních budovy 300 2018-

2023

Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není 

vyhovující.

Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
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PL-

22c

MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Zabezpečení školní budovy 100 2018-

2023

Kvalitní zabezpečovací systém budovy školy, bezpečný vstup osob do budovy školy. Stávající systém není 

vyhovující.

Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

PL-

22d

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Příprava stávajících budov a 

zahrady mateřské školy na integraci 

dvouletých dětí.

500 2018-

2023

Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě mateřské školy. Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-

22e

MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Příprava stávajících budov a 

zahrady mateřské školy na integraci 

dvouletých dětí.

200 2018-

2023

Vytvořit bezpečné a funkční prostředí pro integraci dvouletých dětí v budově a na zahradě detašovaného 

pracoviště mateřské školy.

Prvotní námět 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-23 ZŠ Meteorologická, 

IČ: 60437910, RED 

IZO: 600037134, 

IZO: 102101132

Vybudování venkovní učebny pro 

ZŠ vč. rekonstrukce teras a 

konektivity (včetně HW a SW 

vybavení)

1 500 2019-

2020

Ve vybavení ZŠ chybí prostor pro motivaci žáků skrze inovativní metody učení a realizaci projektů blízkých přírodě. 

Cestou k realizaci prostoru pro takovou inovativní netradiční výuku v inspirujícím prostředí mimo kmenovou 

učebnu je vybudování vhodné varianty venkovní učebny v souladu s dispozičními možnostmi ZŠ a upřesněného 

zadání ze strany pedagogů i žáků školy (například v rámci projektu na její vybudování).

Prvotní námět 3.3, 2.3, 

2.1, 1.5 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
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PL-24 MŠ Lojovická,  IČ: 

60437928, RED IZO 

(IPO): 600 036 537, 

IZO: 107501156

Vybudování zahradní učebny pro 

MŠ - rekonstrukcí dvou teras, 

včetně konktivity a HW, SW 

vybavení 

300 2017 Cílem MŠ je vytvořit prostor pro venkovní vzdělávání, cvičení a hry - a to na dvou zrekonstruovaných terasách 

napojených na dvě třídy v přízemí objektu. (V rámci zateplení objektu MŠ došlo na základě žádosti vedení MŠ k 

dodatečnému odstranění zábradlí dvou teras napojených na dvě třídy v přízemí objektu. Aktuálně je na základě 

následné žádosti vedení MŠ připravována městskou částí rekonstrukce obou teras. )

Zrealizováno 3.3, 2.3, 

2.1, 1.5 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

PL-25 MŠ K Lukám, IČ: 

49624628, RED IZO 

(IPO): 600036995, 

IZO: 107501210

Kouzelná zahrada 500 9/2018 - 

6/2023

vytvoření přírodní učebny, zahrady jako místa setkávání a tvoření. Prvotní námět 2.1, 2.3 Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano

PL-26 MŠ K Lukám, IČ: 

49624628, RED IZO 

(IPO): 600036995, 

IZO: 107501210

Vybudování přírodní učebny - 

projekt mateřské školy s názvem 

Kouzelná zahrada

500 9/2018 - 

6/2023

Cílem MŠ je vytvořit prostor přírodní učebny, který by byl stejně jako celá zahrada, místem společného setkávání 

a tvoření.

Prvotní námět 2.1, 2.3 Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano

PL-

26b

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Zasklení lodžií mateřské školy. 100 2018-

2023

Mateřská škola má směrem do zahrady několik lodžíí, které by v případě zasklení mohly být využívány pro 

bezpečný pobyt dětí.

Prvotní námět. 3.4 Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-

26c

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Rekonstrukce atrií mateřské školy 600 2018-

2023

Cílem je vytvoření přírodních učeben pro naše děti. Prvotní námět 3.4 Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne
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PL-27 Veřejně přístupné 

pro všechny ZŠ a 

MŠ

Vybudování dopravního hřiště pro 

MŠ, ZŠ a veřejnost (včetně 

konektivity a HW/ SW vybavení)

1 350 2018-

2020

Městská část Praha-Libuš se dlouhodobě potýká s nedostatkem možností jak děti v ZŠ i MŠ vzdělávat v dopravní 

výchově. Kapacita blízkých dopravních hřišť na území Prahy 4 je využívána plně již školami z městské části Praha 4 

a jiná veřejná dopravní hřiště jsou značně vzdálená. Situaci je potenciálně možné řešit nárazově objednáváním 

mobilního dopravního hřiště. Na druhou stranu vybudováním trvalého místního dopravní hřiště by vzhnikla 

příležitost pravidelného a intezivního dopravního a návazného vzdělání žáků MŠ a ZŠ, ale i veřejnosti z městské 

části a okolí.  Ke zvážení využití k tomuto účelu je například i část nevyužívaného prostoru pozemku MŠ Lojovická.

Prvotní námět 3.3, 3.4, 

2.1, 1.5

Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PL-

27b

MŠ KE KAŠNĚ, IČO: 

60437961, RED IZO: 

600036413, IZO: 

107501503

Vybudování dopravního hřiště pro 

MŠ a ZŠ (včetně konektivity a HW/ 

SW vybavení)

1 200 2019-

2020

Dopravní výchova patří k jedněm ze stěžejních témat vzdělávacího programu mateřských škol. Vybudováním 

dopravního hřiště na pozemku MŠ by mohlo pomoci dětem vyzkoušet si nabyté teoretické poznatky v praxi. 

Hřiště by zabíralo plochu cca 15 x 15 m, bylo by vybaveno zpevněnými cestami pro jízdu na koloběžkách či kolech, 

dopravními značkami a semafory. Hřiště by sloužilo všem MŠ, případně dětem z 1.stupně ZŠ.

Prvotní námět 3.3, 3.4, 

2.1, 1.5

Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PL-

27c

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Obnova, rekonstrukce chodníků a 

cest na zahradě MŠ.

500 2018 -

2023

Vše je původní  z odsmdesátých let 20. století, kořeny stromů cesty a chodníky narušují. Je třeba staré povrchy 

odstranit, připravit terén a nové zbudovat.

Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-

27d

MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Obnova, rekonstrukce chodníků a 

cest na zahradě detašovaného 

pracoviště. Obnova asfaltových 

ploch určených pro hru dětí..

500 2018-

2023

Povrchy přestávají být bezpečné, odvodňovací kanálky tvoří stálou nástrahu pro děti. Je třeba kompletní 

rekonstrukce.

Prvotní námět. 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-

27e

MŠ Mezi Domy - 

odloučené 

pracoviště, Praha-

Libuš, IČ: 604 379 

44, RED IZO 600 

036 456, RED IZO 

600 036 456 

IZO MŠ 102 401 551

Nový plot kolem zahrady 

detašovaného pracoviště. Kvalitní 

systém brány - vjezd dovozu stravy.

700 2018-

2023

Plot přestává být bezpečný pro děti. Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne
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PL-

27f

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Nový plot kolem zahrady MŠ. 500 2018-

2023

Plot přestává být bezpečný pro děti. Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-

27g

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Letní zahrada 500 2018-

2023

Vybudování pítek a sprch pro děti na zahradě mateřské školy a tím zkvalitnění pobytu venku v teplých měsících. Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-28 ZŠ s RVJ v Písnici, IČ 

60437936, RED IZO 

600037258, IZO 

102085986

Vybudování odborné multimediální 

učebny na základní škole (včetně 

konektivity a HW/ SW vybavení)

2 500 08/2017-

06/2019

Rekosntrukce stávajících prostor školnického bytu, po přístavbě přesun do nové učebny. Zajištění aktuálního 

digitálního vybavení a proškolení pedagogických pracovníků.  V nové odborné multimediální učebně vytvořit 

studijní zázemí pro žáky i veřejnost.   

Definován záměr 1.4, 1.5, 

3.4

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PL-29 Pro všechny 

mateřské a základní 

školy

Zajištění IT zázemí  a propojení 

(včetně konektivity a HW/ SW 

vybavení)

800 2018-

2020

Rozšiřování vnitřní konektivity škol, tj. umožnit připojení školních mobilních zařízení pro pedagogy i zařízení pro 

žáky k bezpečné wifi v celých areálech škol.

Prvotní námět 1.4, 3.4, 

3.3

Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

PL-30 Pro všechny 

mateřské školy

Přízpůsobení školek pro přijímání 2-

letých dětí do školského systému - 

pro všechny MŠ

bude 

upřesně

no dle 

zákon. 

povinno

stí

2020-

2023

Zajištění kapacit pro příjímání 2-letých dětí do školského systému např. rozšířením kapacit školek. Současně 

přizpůsobení vybavení školek k přijímání 2-letých dětí - nové vhodné vybavení.

Prvotní námět 3.4, 5.4 Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano

PL-31 Pro všechny MŠ a 

ZŠ

Zřízení a provozování stálých či 

mobilních dílen pro MŠ a ZŠ (včetně 

konektivity a HW/ SW vybavení)

1.300 2018-

2023

 Včetně vytvoření a rozvíjení systému vzájemného sdílení materiálně-technického zabezpečení. Rozvoj 

polytechnické výchovy. 

Prvotní námět 2.1, 3.3 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano

PL-32 Pro všechny MŠ a 

ZŠ

Zvýšení estetické úrovně prostředí 

a kvality života žáků i pedagogů na 

mateřských a základních školách.

600 2018-

2023

Vybudování kabinetů, klubů, knihoven, úprava zahrad. Prvotní námět 3.4, 3.3 Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano
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PL-33 Pro veřejnost Vybudování zázemí pro 

nízkoprahové sportovní kluby a 

sportoviště pro mládež

1.500 2018-

2023

Včetně zajištění dozoru správce. Investice pro komunitní život a volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže.  

Výchova ke sportu a uchopení dalších témat vzdělávání. Prevence rizikového chování. 

Prvotní námět 3.3, 4.2 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano

PL - 

34

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Rekonstrukce výtrahu v MŠ 300 2018-

2023

Zajištění kvalitní a bezpečné distribuce stravy v prostoru MŠ. Prvotní námět. 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL - 

35

MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Rekonstrukce sociálního zařízení 

dětí v budově MŠ

400 2018-

2023

Kvalitní rekonstrukce, náprava chyb vzniklých při rekonstrukci minulé Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

PL-36 MŠ Mezi Domy, 

Praha-Libuš, IČ: 604 

379 44, RED IZO 

600 036 456

IZO MŠ 102 401 551

Oprava únikového schodiště a 

prostorů k němu patřících.

300 2018-

2023

Schodiště přestává být bezpečné. Prvotní námět 3.4, 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne

v Praze dne _______________________ Podpis předsedy řídícího výboru MAP

souhlasím

V Praze dne  _______________________ Podpis zřizovatele 

S projektovými záměry zařazenými v tabulce Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12 

Souhlas zřizovatele neznamená schválení realizace a povinnost financování ani ze strany poskytovatele dotace, ani ze strany zřizovatele/nositele investice. Souhlas zřizovatele se nevztahuje na projekty v zásobníku projektů.

Schválil řídící výbor  MAP jako aktuální platnou verzi k 15.2.2018
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