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MŠ Hvězdička v Praze 12, IČ 63109735, RED IZO 

600036529,IZO 107501147  

Zateplení pláště budovy MŠ 12 000 2020 Zateplení celé budovy MŠ. Projekt bude obsahovat stavební práce vyžadující stavební povolení. 
3.5     ne    ne  ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

MŠ Hvězdička v Praze 12, IČ 63109735, RED IZO 

600036529,IZO 107501147  

Vybudování přírodní učebny 350 2017 Vybudování altánu jako přírodní učebny, vybavenou lavicemi pro děti, instalace demonstračních 

pomůcek
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

MŠ Hvězdička v Praze 12, IČ 63109735, RED IZO 

600036529,IZO 107501147  

Vybudování dílničky na polytechnickou výchovu 150 2017 Modernizace polytechnické dílničky. Projekt bude obsahovat nákup vnitřního vybavení  -  ponku, 

skříňky na nářadí a vybavení nářadím k polytechnickým činnostem v MŠ.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

vybavení a pomůcky MŠ rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

MŠ Montessori v Praze 12, IČ: 63832259, RED IZO 

600037002 , IZO 107501392

Nové bezpečné oplocení zahrady MŠ 1 000 2018 Původní oplocení zahrady MŠ je poškozené, jsou vyvrácena některá pole pletiva, nedostatečně 

zabezpečen objekt školy. Zahrada potřebuje nové oplocení – ze tří stran včetně nového soklu. 3.4.,3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne
venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Montessori v Praze 12, IČ: 63832259, RED IZO 

600037002 , IZO 107501392

Renovace fasádního pláště severní strany budovy 500 2017 Budova má z této strany původní omítku, na mnohých místech opadává, je potřeba  štukování, nátěr, 

oprava prasklých spár. Návaznost na opravu jižní strany budovy v r. 2014 3.5. ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne
zateplení a opravy budov

MŠ Oáza v Praze 12, IČO: 48135542, REDIZO: 

600036235,IZO:048135542

Vybudování dětského hřiště na dopravní výchovu 650 2018 Vybudování hřiště na dopravní výchovu  – povrchy smart soft. Před paviliny C a D. MŠ dokoupí 

koloběžky, odrážedla.Vhodné pro soutěže k dopravní výchově, zdokonalování pohybových dovedností, 

mimoškolní akce, např.akce s okolními školkami, např. dle www.4soft.cz, rozměry cca 15 m x 60 m. 

Vyřešíme tím chodníky, které jsou v havarijním stavu a využijeme prostor na hry na dopravním hřišti.

1, 2, 3.3 , 3.4, 4.1, 5.2, 5.3ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Oáza v Praze 12, IČO: 48135542, REDIZO: 

600036235,IZO:048135542

Mlhoviště na školní zahradě - využití pro pohyb i vzdělání 50 2017 Využití hlavně v letních měsících a o prázdninovém provozu, umístěné na školní zahradě u pítka, kde je 

přívod vody a byla by to fontánka ve formě květiny s měkkým povrchem pod mlhovištěm 1, 2, 3.3, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Pastelka v Praze 12, IČ 63832313, RED IZO 600036898, 

IZO 102401527

Zlepšení technického stavu objektu školy včetně 

bezbariérovosti

450 07/17-08/17  Spárování panelových spár,  nová  barevná fasádní omítka, včetně vybudování  bezbariérových 

vchodů do budovy s novou dlažbou.
3.5, 4.1 ne ne ne ne ne definován záměr ano ne ne

zateplení a opravy budov

MŠ Pastelka v Praze 12, IČ 63832313, RED IZO 600036898, 

IZO 102401527

Zvýšení kvality života ve škole - revitalizace zahrady, pohyb a 

vzdělání

720 07/17-08/17 Vybourat 4 stará pískoviště a zmodernizovat  novým povrchem a ohrazením, včetně revize, pořízení 

herních -sportovních prvků na školní zahradu, včetně úpravy terénu, dovozu, zabudování a revize. 1, 2, 3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ne ano definován záměr ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť rozvoj podmínek pro začleňování a 

zohledňování potřeb znevýhodněných žáků

MŠ Pastelka v Praze 12, IČ 63832313, RED IZO 600036898, 

IZO 102401527

Modernizace tříd MŠ pořízením interakt. tabulí pro rozvoj 

předčtenářské, předmatematické, jazykové gramotnosti a 

dalšího vzdělávání v MŠ

800 2017-2018 Pořízení interaktivních tabulí s výukovými programy pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a 

jazykové gramotnosti, atp.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ přečtenářšká, předmatematická a jazyková 

výchova - -zvyšování kompetencí pedag. 

pracovníků pro  kvalitní výuku

MŠ Podsaďáček v Praze 12, IČO638325, IZO: 107501376, 

IZO : 102437556  ŠJ

Revitalizace školní zahrady - místo vzdělávání a pohybu 380 2017 Nové možnosti pro sportovní akce dětí, nové zahradní a sportovní prvky - důvodem špatný saoučasný 

stav
1, 2, 3.4., 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ne

venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Podsaďáček v Praze 12, IČO638325, IZO: 107501376, 

IZO : 102437556  ŠJ

Nové zasklení teras, které jsou součástí tříd 4 000 2017 Zasklením a zateplením se zvětší prostor MŠ - využití pro další výchovné aktivity - činnosti řízené i 

volné (pod vedením uč.) po celý šk.r.
3.5., 5.3 ne ne ano ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

MŠ Podsaďáček v Praze 12, IČO638325, IZO: 107501376, 

IZO : 102437556  ŠJ

Nákup vybavení pro 3 třídy 900 2018 Nový nábytkek, židličky, stolky, skříňky, hrací prvky

1, 2 , 3.3, 4.1 ano ano ano ne ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku.
MŠ Podsaďáček v Praze 12, IČO638325, IZO: 107501376, 

IZO : 102437556  ŠJ

Rekonstrukce učebny 500 07/17-8/17 Rekonstrukce místnosti – navýšení kapacity učebny. Zakoupení nábytku a úprava sociálního zařízení. 

Potřebné stavební povolení. 
1, 2, 3.2, 3.3, 4.1 ano ne ano ne ne prvotní námět ne ano ne

navyšování kapacit

MŠ Srdíčko v Praze 12, IČ 63832291 RED IZO 600036570 

IZO 107504553

Zateplení pláště celé budovy 11 500 2018 Zateplení pláště  celé budovy MŠ. Projekt bude obsahovat stavební práce vyžadující stavební povolení. 
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

MŠ Srdíčko v Praze 12, IČ 63832291 RED IZO 600036570 

IZO 107504553

Vybudování prostoru pro polytechnickou výchovu na 

zahradě MŠ

250 2018 Vybudování zastřešeného prostoru - altánu - pro polytechnickou výchovu a další využití s nářadím a 

vybavením pro samostatnou i vedenou práci dětí
1, 2, 3.3, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

MŠ Srdíčko v Praze 12, IČ 63832291 RED IZO 600036570 

IZO 107504553

Úprava prostoru pro polytechnickou výchovu v budově MŠ 100 2018 Úprava stávajícího nevyužívaného prostoru pro polytechnickou výchovu skupin dětí včetně vybavení

1, 2, 3.3, 4.1, ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ rozvoj podmínek pro inklutzivní 

vzdělávání,zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků pro inkluzivní 

,inovativní a kvalitní výuku

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Vybavení třídních center pro knihy a písmena novým 

nábytkem a pomůckymi.

300 2017 Vybavení center pro 6 tříd - knihovničky, sedací pytle, pomůcky
1, 2, 3.3., 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Zateplení pláště budovy MŠ 952 a 966 15 000 2020 MŠ 952 - pavilon dětí a hospodářské budova. MŠ 966 - hospodářský pavilon.
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Rekonstrukce, modernizace a vybudování nových pískovišť, 

prostor pro pohyb a vzdělávání

250 2017 Rekonstrukce dvou, do země zapuštených pídkovišť.  Modernizace  dvou stávajících pískovišť. 

Vybudování  dvou nových, do země zapuštěných pískovišť. Včetně zastínění 6x.
1, 2, 3.4, 4.1, 5.3 ne ano ano ne ano prvotní námět ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Modernizace a vybavení školních zahrad ve dvou školních 

areálech -  prostor pro pohyb a vzdělávání

900 2018 Výměna stávajících zahradních prvků a jejich doplnění o nové prvky pro TV. Vybudpování  dvou 

multifunkčních altánků s lavicemi a stolky pro vzdělávací činnosti v přírodě.
1, 2, 3.3, 4.1, 5.3 ano ano ano ne ano prvotní námět ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Vybavení tříd interaktivními tabulemi, počítači  a potřebnými 

pomůlckami. 

800 2018 Minimálně dvě interaktivní tabule ( do každé budovy), ideálné šest do každé třídy. Včetně stavenních 

úprav.   6x notebooky do tříd. 1, 2, 3.3., 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano
vybavení a pomůcky MŠ zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku
MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Rekonstreukce vnitřních chodníčků, bezbariérové vstupy do 

přízemních tříd.

900 2018 Asfaltové chodníčky jsou vydrolené, jsou stále lokálně opravované. Při používání koloběžek jsou pro 

děti nebezpečné.
3.4, 3.5, 4.1, 5.3 ne ne ne ne ne prvotní námět ano ne ne

modernizace zázemí

MŠ Větrníček v Praze 12    IČ 63109727 RED IZO 600036812 

IZO 10750119

Rekonstrukce šaten pro zaměstnance 300 2018 Výroba uzamykatelných skřínek  pro zaměstnance, včetně výměny podlahové krytiny a potřebných 

stavebních úprav.
3.4, 3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

modernizace zázemí

MČ Praha 12, IČO 00231151 Výstavba víceúčelové sportovní haly s tribunou pro diváky, 

protory pro společenské a vzdělávací akce škol

300 000 2017-2020 Výstavba víceúčelové sportovní haly s tribunou pro diváky, např. ve spolupráci se sportovní organizací 

Orel,  jako střediskového centra pro pořádání sportovních přeborů a výukových hodin speciálních 

hodin tělesné výchovy. Hala by sloužila také žákům tříd základních škol s rozšířenými hodinami tělesné 

výchovy a sport.Možným investorem by mohla být organizace Orel, a to včetně případného využití 

vhodných národních či evropských dotačních finančních titulů. Hala bude využitelná i po kulturní, 

společenské a výukové akce škol v souladu s RVP.

3.3., 3.4, 4.1, 5.1, 

5.2,5.3
ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ne

kryté tělocvičny / prostory pro sport spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231152

Rekonstrukce tělocvičen školských zařízení a školních hřišť 

s cílem zpřístupnění veřejnosti

90 000 2017-2020 Rekonstrukce tělocvičen a hřišť školských zařízení, jejich zpřístupnění veřejnosti. 

3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 

5.2, 5.3
ne ne ne ne ne prvotní námět ano ne ne

venkovní prostory včetně hřišť rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231153

Rekonstrukce venkovních prostor u škol - prostor pro 

bezpečný pohyb a vzdělávání podle ŠVP

85 000 2017-2020 Rekonstrukce a modernizace venkovních prostor škol, osazení nových nebo rekonstrukce původních 

prvků - hřiště, kryté prostory, místa pro specializovanou výuku, sportovní prvky, atp.

1, 2, 3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku
příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231154

Zajištění vybavení zázemí a pomůcek pro děti mladší dvou let 100 2017-2020 Zajištění vybavení zázemí a pomůcek pro děti mladší dvou let podle nově ukotvované legislativy.

3.3 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku
příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231155

Zajištění bezpečnosti dětí a žáků ve školách a školských 

zařízeních

200 2017-2020 Zabezpečení  budov, včetně  modernizace zařízení. 
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

modernizace zázemí

Soulad s cílem MAP *
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Strategický rámec
MAP Praha 12

investiční priority

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231156

Modernizace učeben a učebních prostor ZŠ pro realizaci ŠVP 450 2017-2020 Modernizace učeben a učebních prostor ZŠ pro realizaci ŠVP - včetně digitalizace, modernizace 

odborných učeben i prostor, v kterých může výuka a vzdělávání probíhat - knihovny, čtenářské koutky

1, 2, 3.3, 4 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231157

Zajištění pomůcek pro vzdělávání v souladu s ŠVP 150 2017-2020 Zajištění pomůcek pro vzdělávání v souladu s ŠVP - pro mateřské i základní školy, pomůcky musí 

odpovídat zásadám bezpečnosti a současně přispívat k nalňování klíčových kompetencí RVP

1, 2, 3.3, 4 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231158

Zateplení a rekonstrukce budov škol 120 000 2017-2020 Zateplení a rekonstrukce budov škol 
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231159

Navýšení kapacity škol 100 000 2017-2020 Navýšení kapacity škol v souladu s demografickým vývojem MČ Praha 12.
3.2, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ano ne

navyšování kapacit

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231160

Podpora bezbariérovosti škol 100 000 2017-2020 Podpora bezbariérovosti a lepší dostupnosti škol, ať již celých budov nebo částí škol, v  souladu se 

studií zpracovanou  pro MČ Praha 12.
3.4, 3.5, 4.1, 4.2 ne ne ne ne ne prvotní námět ano ne ne

zateplení a opravy budov

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231161

Zkvalitnění digitalizace škol 50 2017-2020 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  pro realizaci výuky podle ŠVP  souladu se 

strategickými dokumenty 

1, 2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

digitalizace rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 

12, IČO 00231161

Vybavení a rekonstrukce prostor pro družiny, školní kluby a 

volnočasové aktivity

100 2017-2020 Vybavení a rekonstrukce prostor pro družiny, školní kluby, nízkoprahová centra  a volnočasové aktivity 

směřující ke vzdělávání a smysluplného naplňování volného času dětí a žáků

1, 2, 3, 4, 5.2, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

volnočasové aktivity
rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání, 

spolupráce škol s NNO, kulturními a 

sportovními institucemi podporující integraci 

menšin, posilování sociální soudržnosti apod., 

zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Modernizace mycího centra ve školní jídelně 1 500 08/17 Cílem projektu je rošířit a modernizovat mycí centrum ve školní jídelně.
3.4, 3.5 ne ne ne ne ne definován záměr ne ne ne

modernizace zázemí

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Podnětné školní prostředí - pomůcky a nábytek pro ZŠ 500 08/17 Modernizace učeben základní školy - moderní vybavení nábytkem. Projekt nepotřebuje stavební 

úpravy.
1, 2, 3.4, 4.1 ano ne ne ne ne definován záměr ne ne ano

modernizace učeben

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Podnětné prostředí pro všechny - pomůcky a nábytek pro 

MŠ

400 07/17 Modernizace tříd mateřské školy - nastavitelný nábytek. Projekt nevyžaduje stavební úpravy.
1, 2, 3.4, 4.1 ne ne ne ne ano definován záměr ano ne ano

vybavení a pomůcky MŠ

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Zahrada poznání - revitalizace zahrady ZŠ 400 06/17 Doplnění herních prvků pro celodenní venkovní aktivity základní školy. Projekt obsahuje jednotlivé 

herní prvky, které budou vybírány na podporu enviromentálního vzdělávání. Stavební úpravy budou v 

rámci bezpečné instalace herních prvků.

1, 2, 3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ne ano definován záměr ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Učíme se řemesla - keramická pec 100 09/17 Podpora řemeslného oboru - keramická pec
1, 2, 3.3, 4.1, 5.2 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Učíme se hrou - revitalizace zahrady MŠ 400 08/17 Doplnění herních prvků pro celodenní venkovní aktivity mateřské školky.Projekt obsahuje jednotlivé 

herní prvky, které budou vybírány na podporu enviromentálního vzdělávání. Stavební úpravy budou v 

rámci bezpečné instalace herních prvků.

1, 2, 3.4,  4.1, 5.3 ano ano ano ne ano definován záměr ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Venkovní odborná učebna 5 000 08/17 Zastřešení části event. celého átria u komunitního centra . Vznik venkovní učebny pro polytechnickou 

výchovu. Možnost spojení s kinem. Využití v rámci celoročního projektu ZŠ a MŠ. Projekt vyžaduje 

stavební úpravy.

1, 2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.2, 5.3ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Specializované učebny pro rozvoj klíčových kompetencí 2 500 08/17 - 

12/17

2 specializované učebny, které budou sloužit k rozvoji klíčových kompetencí a a podpoře inkluzivních 

opatření - cizí jazyk, matematická, finanční gramotnost, přírodní vědy. Učebny budou vybaveny 

moderními digitálními technologiemi. Nebude nutné stavební povolení.

1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ne definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Zateplení objektu Angelovova 50 000 06/17-10/17 Kompletní zateplení objektu Angelovova.Projekt bude vyžadovat stavební úpravy včetně stavebního 

povolení.
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Přístavba ZŠ ANGEL 23 000 08/17-08/18 Přístavba nad pavilonem D - navýšení kapacity ZŠ -projekt vyžaduje stavební úpravy. Vznik nových tříd, 

knihovna, kabinetu + sociální příslušenství. 
1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ano ano

navyšování kapacit ZŠ je zapojena do projektu META - Češtinou k 

inkluzi

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Sportoviště s nafukovací halou 8 000 08/17-08/18 Rozšíření stávajících prostor pro tělesnou výchovu - typizovaná  nafukovací hala nebo stavba další 

tělocvičny s  gymnastickým sálem. Projekt vyžaduje stavební úpravy.
1.3, 3.3, 3.4, 4.1, 5.2., 5.3ano ne ne ne ne prvotní námět ano ne ne

kryté tělocvičny / prostory pro sport

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463,RED IZO: 

600037045, IZO: 102425671

Odhlučnění školní jídelny 580 08/17 Odhlučnění školní jídelny - cílem projektu je zajistit příjemné a klidné prostředí školní jídelny. Projekt 

nevyžaduje stavební úpravy. 3.4, 3.5 ne ne ne ne ne

zpracovaná 

projektová 

dokumentace

ano ne ne

modernizace zázemí

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Modernizace odborné učebny - učebna PC 1 900 07/17-08/17 Pořízení interaktivní tabule, počítače včetně doplňků,  modernizace serveru a posílení školní 

počítačové sítě, další nábytek.  Drobné stavební úpravy nebudou vyžadovat stavební povolení. 1, 2, 3.3, 4.1, 5.2 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ  neinvestiční záměr: Zvyšování kompetencí  

pedagogických pracovníků

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Modernizace odborné učebny - učebna přírodních věd 300 07/17-08/17 Pořízení vnitřního vybavení učebny:interaktivní tabule, stolní počítač k interaktivní tabuli, žákovské 

mikroskopy, další nábytek. Déle drobné stavební úpravy. Učebna bude sloužit převážně k výuce 

přírodovědných předmětů, ale může být také využita ostatních předmětech nebo k volnočasovým 

aktivitám organizovaným školou např. ekologický kroužek. Úpravy nebudou vyžadovat stavební 

povolení.

1, 2, 3.3, 4.1, 5.2 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ neinvestiční záměr: Zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Úprava venkovní plochy a vybudování multifunkčního 

herního centra - prostor pro pohyb a vzdělávání

300 07/17-08/17 Venkovní úprava terénu a osazení multifunkční dřevěné sestavy s doplňkovými prvky, osvětlení a 

vybudování přístupových chodníčků. Úpravy nebudou vyžadovat stavební povolení.
1, 2, 3.3, 3.4, 4.1., 

5.3
ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Vybudování nové odborné učebny digitální techniky pro 

výuku jazyků

900 07/17-08/17 Pořízení interaktivní tabule, počítače, nábytek. Drobné stavební úpravy nebudou vyžadovat stavební 

povolení.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ neinvestiční záměr: Zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Modernizace odborné učebny - cvičná kuchyňka 275 07/17-08/17 Modernizace stávajícího vybavení a pořízení nového - především kuchyňský nábytek, spotřebiče. 

Drobné stavební úpravy nebudou vyžadovat stavební povolení.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou odd. MŠ 

s ohledem na děti mladší 3 let

450 07/17-08/17 Úpravy stávajícího sociálního zázemí pro děti mladší 3 let: výměna stoupaček, úprava sprch. koutů, 

výměna nevyhovujího sanitárního vybavení, drobné stavební úpravy nebudou vyžadovat stavební 

povolení.

3.3, 3.5 ne ne ne ne ne definován záměr ne ne ne

modernizace zázemí

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Modernizace a vybavení třídy pro děti mladší 3 let. 280 07/17-08/17 Modernizace stávajícího vybavení a pořízení nového - především nábytek - vhodného pro děti mladší 3 

let, vybavení kobercem a vymalování. Pořízení didaktických hraček vhodných pro děti mladší 3 let. 

Úpravy nebudou vyžadovat stavební povolení.

1, 2, 3.3 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ 4.2; Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 

600037126 , IZO 107501023

Modernizace tří stávajících odborných učeben (fyzika, AVP, 

výtvarna)

1 035 07/17-08/17 Pořízení velkoplošné obrazovky, počítačů, nábytku. Drobné stavebné úpravy nebudou vyžadovat 

stavební povolení.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ 4.2; neinvestiční záměr: Zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace odborné učebny pro technické a řemeslné 

obory pro zajištění moderního způsobu vzdělávání

600 07/2017 Stávající odborná učebna pro rozvoj klíčových kompetencí - technické a řemeslné obory

1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Klub kutilství a řemesel, posilování sociální 

soudržnosti, rozvoj podmínek pro inkluzivní 

vzdělávání
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace odborné učebny přírodní vědy pro zajištění 

moderního způsobu vzdělávání

350 07/2018 Stávající odborná učebna pro rozvoj klíčových kompetencí - přírodní vědy
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Klub deskových her, Klub matematických her, 

posilování sociální soudržnosti

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace odborné učebny cizí jazyky pro zajištění 

moderního způsobu vzdělávání

500 07/2018 Stávající odborná učebna pro rozvoj klíčových kompetencí - komunikace v cizích jazycích

1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání 

žáků v rámci jazykové gramotnosti a 

pregramotnosti
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pro 

zajištění moderního způsobu vzdělávání

1 300 07/2017 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (wifi v celé škole), navýšení kapacity 

internetového připojení 
1, 2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

digitalizace Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Nákup nových digi pomůcek podle ŠVP pro zajištění 

moderního způsobu vzdělávání

600 07/2017 Nákup nových digi pomůcek pro práci s digitálními technologiemi - implementace do výuky pro rozvoj 

klíčových kompetencí.
1, 2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

digitalizace Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace školní žákovské knihovny a vytvoření čítárny 

pro zajištění rozvoje čtenářské gramotnosti

600 07/2018 Rekonstrukce místností, nákup nového nábytku, dovybavení novými knihami a implementace 

digitálního systému výpůjček.

1, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání 

žáků v rámci čtenářské gramotnosti a 

pregramotnosti, Rozvoj kompetencí pedagogů 

k vzdělávání žáků v rámci jazykové 

gramotnosti a pregramotnosti,Čtenářský klub

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Rekonstrukce otopného systému budovy ZŠ 3 000 07/2019 Výměna kompletních rozvodů tepla včetně radiátorů s termostatickými hlavicemi.
3.5, 5.4 ne ne ne ne ne definován záměr ne ne ne

modernizace zázemí
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ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vytvoření multifunkční mobilní učebny vybavené dotykovými 

zařízeními pro zajištění moderního způsobu vzdělávání

900 07/2017 Pořízení mobilní multimediální učebny, zahrnuje nákup dotykových zařízení, projekčních a 

ozvučovacích komponentů. 1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Rekonstrukce velké auly  a zajištění její bezbariérovosti 300 07/2017 Velká učebna školy poskytuje  využití pro realliazci ŠVP, pro optimalizaci využitelnosti je třeba učebnu 

vybavit projekční a zvukovou technikou, včetně řešení optimalizace akustiky místnosti odbornou 

firmou, zajištění bezbariérovosti

3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ Zavedení systému sdílení  a užšího začlenění 

školy v komunitě

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace 2 PC učeben  pro zajištění moderního způsobu 

vzdělávání

800 07/2017 Výměna a doplnění vybavení stávajících učeben, které jsou v současné době vybaveny 7 let starými 

zařízeními - nákup stolních PC včetně softwarového vybavení, dataprojektorů.
1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Přístavba školy 60 000 2017-2020 Přístavba školy ve fázi před zadáváním projektové dokumentace, navýšení kapacity školy.
3.2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ano ano ne

navyšování kapacit

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vybavení přístavby školy nábytkem a pomůckami 4 000 2017-2020 Vybavení případné přístavby nábytkem a dalším zařízením.
3.2, 3.4,4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ano ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Revitalizace školní zahrady MŠ Urbánkova - prostor pro 

pohyb a vzdělávání

1 000 07/2018 Úprava stávající plochy, pořízení herních prvků, osazení zelení.

3.4, 5.3 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť Zavedení systému sdílení  a užšího začlenění 

školy v komunitě, posilování sociální 

soudržnosti, rozvoj podmínek pro inkluzivní 

vzdělávání 
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Dovybavení školní zahrady MŠ Točná - prostor pro pohyb a 

vzdělávání

400 07/2018 Doupravení zahrady a stavba altánu, pořízení herních prvků, dokončení výměny oplocení.

3.4, 5.3 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť Zavedení systému sdílení  a užšího začlenění 

školy v komunitě, posilování sociální 

soudržnosti, rozvoj podmínek pro inkluzivní 

vzdělávání 
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vybavení mateřských škol multimediální technikou pro 

zajištění moderního způsobu vzdělávání

1 000 07/2018 Pořízení mobilní multimediální učebny, zahrnuje nákup dotykových zařízení, projekčních a 

ozvučovacích komponentů. 
1, 2,  3.3, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

digitalizace Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace tří stávajících odborných učeben pro zajištění 

moderního způsobu vzdělávání

1 000 07/2019 Modernizace tří stávajících odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí - technické a řemeslné 

obory (cena 150 000), přírodní vědy (cena 350 000), komunikace v cizích jazycích (cena 500 000) 1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Klub deskových her, Klub matematických her, 

posilování sociální soudržnosti

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vybavení interaktivními tabulemi všech tříd pro zajištění 

moderního způsobu vzdělávání

4 500 07/2019 Pořízení interaktivních tabulí a příslušenství do všech tříd, které budou sloužit pro lepší názornost při 

výuce přírodovědných a polytechnických předmětů a rozvíjet klíčové kompetence žáků při práci s 

digitálními technologiemi.

1, 3.3, 4.1 ano ano ne ano ne prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Rozšíření kapacity sportovišť pro zimní období pomocí 

nafukovací haly

1 500 07/2019 Na stávající venkovní sportovní areál instalovat multifunkční nafukovací halu pro využitelnost 

sportoviště v klimaticky nepříznivém období.
3.3, 4.1, 5.3 ne ne ne ne ne prvotní námět ano ne ano

kryté tělocvičny / prostory pro sport Zavedení systému sdílení  a užšího začlenění 

školy v komunitě, posilování sociální 

soudržnosti, rozvoj podmínek pro inkluzivní 

vzdělávání 
ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vnitřní úpravy chodeb a společných prostor 2 000 07/2018 Komplexní oprava povrchů stěn a stropů, výměna světelných zdrojů, instalace nových nástěnek, 

repasování dveřních zárubní a výměna dveří.
3.5 ne ne ano ne ne prvotní námět ne ne ne

modernizace zázemí ne

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vytvoření mobilní PC učebny vybavené notebooky pro 

zajištění moderního způsobu vzdělávání

400 07/2019 Pořízení mobilní PC učebny, zahrnuje nákup notebooků, projekčních a ozvučovacích komponentů. 
1, 4.1, 5.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vytvoření moderní učebny pro výuku základů programování 

vybavené robotickými prvky pro zajištění moderní výuky

600 07/2019 Vytvoření moderní laboratoře s programovatelnými roboty, určenými pro všechny věkové kategorie 

pro rozvoj jejich informatického myšlení. 1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s 

digitálními technologiemi

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Zateplení budovy MŠ Urbánkova a zajištění bezbariérovosti 10 000 2018 Zateplení obálky mateřské školy pro energetické úspory a zajištění bezbariérovosti
3.5, 4.1 ne ne ne ne ne prvotní námět ano ne ne

zateplení a opravy budov

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Vybavení mateřských škol knihovnami, polytechnickými 

pomůckami pro zajištění moderního způsobu vzdělávání

300 07/2018 Nákup knih, polytechnických pomůcek a stavebnic do sedmi tříd mateřských škol.

1, 2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání 

žáků v rámci čtenářské gramotnosti a 

pregramotnosti, Čtenářský klub

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČ 61386685, RED IZO 

600037380, IZO 102425092

Modernizace pomůcek pro přírodovědné předměty pro 

zajištění moderního způsobu vzdělávání

1 500 07//2018 Kompletní obměna pomůcek odpovídající moderním trendům ve výuce pro přírodovědné předměty - 

zejména měřící techniky. 1, 2, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání 

žáků v rámci matematické gramotnosti a 

pregramotnosti
ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Nákup nové vybavení 4 tříd MŠ,včetně pomůcek 1 400 7/18-9/18 Do každé třídy MŠ Smolkova 579 (stará budova) vybavení novým nábytkem, židličkami, stolečky, 

skříňkami a pomůckami -  4x třída
3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

vybavení a pomůcky MŠ

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Modernizace vybavení polytechnické učebny - dílen 1 200 9/17-12/17 Stávající učebnu chceme vybavit moderními pomůckami pro výuku Pt výchovy,zavést do ní internet a 

vybavit interaktivní tabulí a softwarem.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Vybudování učebny přírodních věd 500 1/18-6/18 Chceme vybudovat venkovní učebnu EVVO pro MŠ i ZŠ v atriu školy. Ta bude mimo jiné sloužit i výuce 

přírodních věd v návaznosti na vybavení atria.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ano

modernizace učeben ZŠ ano-spolupráce školy s NNO,- integrace 

menšin

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Modernizace učebny cizích jazyků 500 1/18-6/18 Stávající učebna bude modernizována, digitalizována, připojena na internet,vybavena interaktivní 

tabulí a softwarem pro výuku cizích jazyků.
1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ ano-zvyšování kompetencí PP pro inkluzivní, 

inovativní a kvalitní výuku

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Modernizace učebny na učebnu matematiky 500 9/17-12/17 Stávající učebna bude modernizována, digitalizována, připojena na internet,vybavena interaktivní 

tabulí a softwarem pro výuku matematiky a fin. gramotnosti. 1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano
modernizace učeben ZŠ

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, IČO 60437189,IZO 

102385041,REDIZO 600037410

Vybudování nové multimediální učebny 1 500 1/18-6/18 Jedna z kmenových učeben školy bude přebudována na novou mutimediální učebnu.
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Modernizace odborné učebny - cvičná kuchyňka 500 07/17-08/17 Celková modernizace a nové vybavení školní kuchyňky na rozvoj polytechnické výchovy (kuchyňská 

linka, spotřebiče, kuchyňské náčiní a nádobí, myčka, stoly a židle). Projekt vyžaduje menší stavební 

úpravy (nový rozvod vody a elektřiny). Kuchyňka je využívána pro mimoškolní aktivity (kroužky) a dílny 

s rodiči žáků.

2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Vybudování venkovní učebny pro EVVO a polytechnickou 

výchovu

1 000 2017 - 2018 Nákup a instalace dřevěných sloupů pro dva jednoduché přístřešky. Nákup venkovního nábytku, 

zahradnického nářadí a polykarbonátového skleníku. Terénní úpravy a osazení skleníku  na pěstování 

rostlin. Cílem je rozvoj environmentálního a polytechnického vzdělávání.
2, 3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť Zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Vybudování školní žákovské knihovny a čítárny 200 2017 Vybudování nové knihovny a čítárny pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Nákup polic, a vnitřního 

vybavení (sedací pytle, taburety, stoly, židle, PC), úprava osvětlení. Využití pro učitele, žáky a děti z 

družiny, propojení škola - žáci - rodiče.

1, 3.4, 4.1, 5.2 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku
ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Modernizace polytechnické učebny 800 2017-2018 Stavební úpravy na  zvětšení kapacity dílny pro polytechnickou výuku (potřeba posudek statika). 

Nákup a instalace nových pracovních stolů s příslušenstvím. 
2, 3.3, 4.1, 4.2 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Výměna zastaralé techniky a doplnění vybavení učeben bez 

ICT 

300 11/16 - 

06/17

Výměna zastaralé techniky a doplnění vybavení učeben ICT pro rozvoj klíčových kompetencí a na 

podporu žáků se SPU.
1, 2,  3.3, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ne

projekt před 

zahájením
ne ne ne

digitalizace

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Zateplení budov 45 000 2017 - 2020 Zateplení objektů v ulici Písnická a Krhanická - úspory energií 
3.5 ne ne ne ne ne prvotní námět ne ne ne

zateplení a opravy budov
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ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Jazyková laboratoř 2 500 07/17-08/17 Vybudování nové multimediální učebny zejména pro výuku cizích jazyků a  také pro výuku matametiky, 

fyziky a českého jazyka. Výbava: server, 24 PC s příslušenstvím, tabule Smartboard, nové vnitřní 

vybavení (stoly, židle). Nákup pomůcek a softweru pro rozvoj klíčových kompetencí a podporu žáků se 

zanevýdhodněním. Menší stavební úpravy: posílení rozvodů elektřiny, doplnění zásuvek, výměna 

osvětlení.

1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

zpracovaná 

projektová 

dokumentace

ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Modernizace učebny polytechnického vyučování 800 03/17 - 

06/17

Projekt zahrnuje stavební úpravy nevyžadující stavební povolení za účelem zvýšení bezpečnosti učebny 

a modernizaci elektrických rozvodů. Součástí projektu je také nákup polohovatelných stolů s 

příslušenstvím. Projekt učebny směřuje pro využití i v rámci mimoškolních aktivit (kroužků) i pro 

individuální projekty.

2, 3.3, 4.1, 5.2, 5.3 ano ano ano ano ano
projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Rozšíření digitalizace stávající jazykové učebny 400 03/17 - 

06/17

V projektu se počítá s nákupem tabletů v návaznosti na stávající interaktivní vybavení třídy jazykové 

třídy, nákup úložné dobíjecí mobilní skříně na tablety, zavedení WIFI bodu pro danou učebnu. Tablety 

by sloužily především žákům s vypracovaným PP pro usnadnění pochopení látky.
1, 2, 3.3, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením
ne ne ano

digitalizace

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Modernizace multimediální učebny 1 000 01/17 - 

01/18

Rozšíření stávající ICT učebny spojením s další místností a propojení s nahrávacím studiem. Nakoupení 

nového IT vybavení i nábytku. Drobné stavební úpravy bez nutnosti stavebního povolení. Příprava pro 

budoucí kurzy pro veřejnot, kroužky a pravidelné využití žáky v rámci volného času.
1, 3.3, 4.1, 5.2, 5.3 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pro 

zkvalitnění výuky digitální gramotnosti a dalších předmětů 

dle ŠVP

250 07/17 - 

07/18

Projekt navazuje na nákup tabletů umístěných v mobilní dobíjecí skříni. Posílením páteřní sítě a se 

zavedením WiFi v celé škole bude možno používat zařízení i v jiných učebnách a podpořit tak žáky 

ohrožené školním neúspěchem. Jedná se především o nákup dalších zařízení Switch a modernizace 

kabeláže.  

1, 2, 3.4, 4.1 ano ano ano ano ano
projekt před 

zahájením
ne ne ano

digitalizace

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Modernizace odborné učebny - cvičná kuchyňka 150 01/2017 - 

01/2018

Modernizace vybavení cvičné kchyňky nákupem nábytku pro výuku stolování.  
2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Modernizace odborné učebny - keramická dílna 120 01/2017 - 

01/2018

Úprava a rozšíření stávající dílny a zvýšení její bezpečnosti. Nákup materiálu a vybavení pro zvýšení 

kapacity. Drobné stavební úpravy bez nutnosti stavebního povolení. Projekt počítá s otevřením dílem 

pro veřejnost a mimočškolní aktivity.

2, 3.3, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano
projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Modernizace dvou stávajících odborných učeben 270 01/2017 - 

01/2018

Modernizace dvou stávajících odborných učeben - cvičné kuchyňky (cena 150 000), keramická dílna 

(cena 120 000)
2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením 
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Revitalizace školní zahrady - prostor pro pohyb a vzdělávání 300 01/2017 - 

01/2018

Zabezpečení zahrady školy novým oplocením s brankou a přístupem k Píšovickému potoku, zvýšení 

bezpečnosti odstraněním reliktních betonových a kovových prvků, odstranění náletové flory, pěstební 

zásah do flory stávající. Takto upravený prostor by sloužil pro realizaci projektů z již běžících programů 

a umožnil venkovní výuku i využití pro rodiče a žáky ve volném čase. 

2, 3.4, 4.1, 5.2, 5.3 ano ano ano ano ano
projekt před 

zahájením 
ne ne ano

venkovní prostory včetně hřišť

ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, IČO 61387363, RED IZO 

600037517, IZO  102385076

Odhlučnění školní jídelny 305 01/2017 - 

01/2018

Řešení nadměrného hluku ve školních jídelnách 
3.4 ne ne ne ne ne

projekt před 

zahájením 
ne ne ne

modernizace zázemí

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Venkovní multifunkční učebna v atriu školy 2 000 2017-2020 Učebna v atriu bude splňovat více cílů dle MAP. Stavební řešení spočívá v obnově stávajících 

betonových povrchů, zpevnění svahu, vytvoření pracovních míst pro žáky( skupiny i jednotlivci), 

částečné zastřešení, školní nábytek, přívod vody a elektřiny. vybavení pomůckami (např. meteo 

stanice, WIFI). Místo pro aktivity s rodiči a žáky.

1, 2, 3.4, 4.1, 5.2, 

5.3
ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  pro 

realizaci výuky podle ŠVP

550 07/17-08/17 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, optika + nová kabeláž, rozvody,

WIFI 3.4, 4.1, 4.2 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

digitalizace

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Nákup vybavení pro polytechnickou výchovu 600 07/17-08/17 Nákup vybavení pro polytechnickou výchovu - stavebnice, stoly, pomůcky
2, 4.1, 4.2, 5.2 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Rekonstrukce stávajících místností školní družiny na 4 

kmenové učebny

6 000 07/17-08/17 Rekonstrukce stávajících místností školní družiny na kmenové  třídy s odpoledním využitím pro školní 

družinu. Již projednáno s pracovníky MČ P12
1, 2, 3.2, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ano ne

navyšování kapacit

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Modernizace odborné učebny - cizí jazyky 2 000 07/2017-

08/2017

Modernizace stávající odborné učebny - cizích jazyků pro 28 žáků, interaktivní tabule, učitelské 

stanoviště,nové rozvody sítí, nábytek,bez stavebního povolení. 1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

zpracovaná 

projektová 

dokumentace 

ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Rakovského v Praze 12, IČO 61386782, RED IZO 

600037525, IZO 102385084

Modernizace multimediální učebny 2 800 07/17-08/17 Modernizace multimediální učebny pro 24 žáků, zahrnuje nákup interaktivní  tabule + učitelského 

pracoviště + 24 tabletů s výukovým SW. 1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

zpracovaná 

projektová 

dokumentace 

ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Rozšíření kapacity školy 10 000 2017 - 2018 Přestavba nevyužívaných šaten na 2 třídy, přemístění šk.dílny do stávající knihovny - získání 3.třídy, 

přebudování sklepních prostor po bývalé uhelné kotelně na knihovnu a hernu pro žáky (dle nařízení 

MŠMT se škola musí postarat o žáky mající odpolední vyučování, vybudování bezbariérovosti školy 

pomocí výtahu a s tím spojená úprava sociálního zařízení.Investiční oddělení MČ nechalo zpracovat 

projektovou dokumentaci

3.2, 3.5, 4.1 ano ano ano ano ano

 zpracovaná 

projektová 

dokumentace

ano ano ne

navyšování kapacit

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Modernizace a vybavení jazykové učebny 450 07/17-08/17 Nákup - nové stoly, tablety, úložná dobíjející skříň pro tablety, WIFI pro danou učebnu
1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Modernizace a vybavení učebny polytechnických dovedností 700 07/17-08/17 Vybavení nábytkem, pracovní stoly se svěráky, nářadí, stavebnice
2, 3.3, 4.1, 4.2 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Odhlučnění a  modernizace školní jídelny 1 200 07/17-08/17 Stavební úpravy - řešení nadměrného hluku, nákup - stoly a židle
3.4, 3.5 ne ne ne ne ne definován záměr ne ne ne

modernizace zázemí

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Modernizace odborné učebny - učebna fyziky 1 000 07/17-08/17 Nákup nábytku, digitálních pomůcek (měřicí přístroje), elektrické rozvody a rozvodové skříně, stavební 

úpravy- nová podlaha., stavební povolení není nutné
1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, IČO 49367609, RED IZO 

600037118, IZO 049367614

Modernizace odborné učebny - žákovská kuchyňka 300 05/17 Nákup - kompletní vybavení dvou pracovních míst.Projekt je součástí celkové přestavby šk.kuchyně 

vedené MČ
2, 3.3, 4.1, 4.2 ano ano ano ano ano

projekt před 

zahájením
ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Vybudování nové odborné učebny cizích jazyků- jazykové 

laboratoře

500 05/17-06/17 Vybudování jazykové laboratoře (drobné stavební úpravy, nákup vybavení- rozvody poč.sítě, 

vybudování prac. míst,). 1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ Zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní 

výuku

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Modernizace odborné učebny - učebna polytechnická 750 01/17-06/17 Modernizace učebny polytechnické výchovy (dílen).- drobné stavební úpravy, nákup vybavení, 

nástrojů a přístrojů
1, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ano

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Modernizace odborné učebny - učebna přírodních věd 750 10/17-12/17 Modernizace učebny přírodních věd - drobné stavební úpravy, nová pracovní místa, nákup nábytku a 

vybavení(přístroje)
1,2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ne ne

modernizace učeben ZŠ

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu - 

rozvoj matematické gramotnosti, kreativity, komunikace, 

sociálních kompetencí, enviromentální výchova

500 2018 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, optika + nová kabeláž, rozvody,WIFI

1, 2, 3.3, 4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ne

digitalizace

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Nákup nového vybavení pro digitalizaci učeben - rozvoj 

matematické gramotnosti, sociálních kompetencí, jazykové 

gramotnosti, kreativity, enviromentální výchova a dalších

1 500 2018- 2020 Drobné stavební úpravy, nákup vybavení - interaktivní tabule, počítače,..

1, 2, 3.3,3.4,  4.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ne

digitalizace

ZŠ Zárubova v Praze 12, IČO 60437197, RED IZO 

600037444, IZO 102101779

Vybudování venkovní environmentální učebny 300 2018 Vybudování venkovní environmentální učebny (vybudování, vybavení)
2, 3.4, 4.1, 5.3 ano ano ano ano ano prvotní námět ano ne ne

venkovní prostory včetně hřišť

Poznámky k vyplňování: * uveďte číslo cíle/cílů

** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci OP PPR.

*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; 

**** OP PPR - rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné v rámci podpory sociální inkluze: přesné znění podmínek je uvedeno v textu výzvy č. 23 (nově vytvořené třídy musí integrovat žáky s SVP a průměrný počet žáků ve třídách školy musí být po provedené investici snížen či případně udržen na výchozí hodnotě). 

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.

V Praze dne 8.12.2016  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 

Schválil řídící výbor  MAP jako aktuální platnou verzi k 8.12.2016.
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Strategický rámec
MAP Praha 12

investiční priority
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.

Cizí 

jazyk

**Příro

dní 

vědy 

 

**Tech

nické a 

řemesl

né 

obory

 *** Práce 

s 

digitálními 

technologi

emi

Polytechn

ická 

výchova

MŠ Montessori v Praze 12, IČ: 63832259, RED IZO 

600037002 , IZO 107501392

Nástavba 1 třídy MŠ na stávající jednopodlažní budovu 7000 2018 Stávající budova MŠ je trojtřídní, z jedné strany pouze jednopodlažní objekt. Vytvoření nástavby pro 

další třídu s potřebným vybavením.
3.1 ano ano ano ano ano prvotní námět ne ne ne

ZŠ Písnická v Praze 12, IČO 60444916, RED IZO 600037436, 

IZO 102101825

Rozšíření kapacity učeben 30000 2017 - 2020 Cílem projektu je nástavba/popř. přístavba  hlavní budovy školy za účelem rozšíření počtu učeben. 

Odborné učebny, včetně knihovny, jsou zároveň kmenové učebny, proto máme problémy při 

rozmístění dělených skupin na výuku jazyků, využívání odborných učeben pro všechny žáky, 

nemůžeme zřídit přípravnou třídu a rozvíjet optimální podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

3.2, 4.1 ano ano ano ano ano definován záměr ne ano ne

         Milan Maruštík
              starosta 

    PhDr. Daniela Rázková 
     1. zástupkyně starosty

Zásobník projektových záměrů - území MAP Praha 12

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu - 

Název, IČ, RED IZO, IZO
Název projektu

Očekávané 

celkové 

náklady 

projektu v 

tisících Kč

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu

Stručný popis projektu (max. 3 věty)
Soulad s cílem 

MAP *

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne) Připravenost 

projektu (nehodící 

se škrtněte - 

prvotní námět / 

definován záměr / 

zpracovaná 

projektová 

Bezbari

érovost 

školy, 

školské

ho 

zařízení 

(ano/n

**** 

Rozšiřo

vání 

kapacit 

kmeno

vých 

učeben 

Komplementár

ní projekt s SC 

4.2 /

Případně Jiné
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