
Cizí jazyk Přírodní vědy

Technické a 

řemeslné 

obory

Práce s 

digitálními 

technologiem

i

Polytechnická 

výchova

příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 12, MČ Praha 12, IČO 
00231162

Rozvoj mateřských a základních škol zaměřený na rozvoj odborných 
kompetencí pedagogů ve vztahu k rozvoji společného vzdělávání dětí a 
žáků s potřebou podpůrných opatření a dětí a žáků bez potřeby 
podpůrných opatření

12000 2017-2021

Rozvoj kapacit mateřských a základních škol zaměřený na rozvoj odborných kompetencí pedagogů ve vztahu k rozvoji společného vzdělávání dětí a žáků 
s potřebou podpůrných opatření a dětí a žáků bez potřeby podpůrných opatření

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

MŠ Hvězdička v Praze 12, 
IČ 63109735
RED IZO 600036529 
IZO 107501147  

Zavedení nových metod do výuky

55 2017

Proškolení zaměstnanců v oblasti nových metod výuky.

prvotní námět 
1.1, 1.2,1.4, 
2.1,2.3, 4.1, 

4.2
ano ano ano ano ano

Vybudování přírodní učebny,Vybudování dílničky na polytechnickou výchovu

MŠ Hvězdička v Praze 12, 
IČ 63109735
RED IZO 600036529 
IZO 107501147  

Cizí jazyk dostupný pro všechny děti

60 2017

Zavedení výuky cizího jazyka dostupnou pro všechny děti.

prvotní námět 1.3 ano ne ne ano ne

ne

MŠ Hvězdička v Praze 12, 
IČ 63109735
RED IZO 600036529 
IZO 107501147  

Rozvoj nadání dětí předškolního věku 

50 2017

Proškolení zaměstanaců v metodách, které vedou k rozvoji nadání dětí předškolního věku 

prvotní námět 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1,2.3, 

4.1
ano ano ano ano ano

ne

MŠ Hvězdička v Praze 12, 
IČ 63109735
RED IZO 600036529 
IZO 107501147  

Jazykové kurzy pro zaměstnance a rodiče v MŠ.

80 2017

Pořádání jazykových kurzů pro zaměstnance a rodiče v MŠ.

prvotní námět 1.3., 5.2 ano ne ne ne ne

ne

MŠ Oáza v Praze 12, IČO:48135542, RED IZO 600036235, IZO 
048135542

Využití školní zahrady k enviromentální výchově
25 2017

Vybudování zahradního koutku živé přírody na školní zahradě, nákup pomůcek, plodin apod.
definován záměr 3.4 ne ano ne ne ne

Infrastruktura a kvalita života

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, ,  IČO:49367463RED 
IZO: 600037045, IZO:049367463

Chtěl bych být….
100 9/17-6/18

kariérové poradenství pro první i druhý stupeň ZŠ v rámci celoročního projektu, projekt nebude obsahovat žádné stavební práce ani nákup vnitřního vybavení
definován záměr 2.2 ano ano ano ano ano

ZŠ je zapojena do projektu META - Češtinou k inkluzi

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 600037126 , IZO 
107501023

Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání
100 09/17-12/17

Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání (vzdělávací programy škol zaměřené na zohledňování potřeb pro začleňování znevýhodněných žáků apod.). 
Přestavba a vybudování zázemí, které bude podporovat inkluzivní vzdělávání , které nebude probíhat v klasických učebnách.

prvotní námět 2.1, 2.3, 3.4 ne ano ne ne ano
Úprava venkovní plochy a vybudování multifunkčního herního centra; Modernizace odborné 
učebny - cvičná kuchyňka

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, IČO 60437073, RED IZO 600037126 , IZO 
107501023

Zvyšování kvality pedagogických pracovníků
100 09/17-12/17

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. V rámci vybraných seminářu se pedagogové budou seznamovat s 
moderními trendy v polytechnickém a environmentálním vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. Vzdělávání bude také zaměřeno na zvyšování 
počítačové gramotnosti.

prvotní námět
1.3, 1.4, 

2.1,2.3, 3.3, 
4.1, 4.2

ano ano ne ano ano
Modernizace odborné učebny - učebna přírodních věd; Vybudování nové odborné učebny 
digitální techniky pro výuku jazyků; modernizace tří stávajících odborných učeben (fyzika, AVP, 
výtvarna)

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Rozvoj kompetencí pedagogů k práci s digitálními technologiemi
200 09/17 - 06/19

Systém školení a vzdělávacích strategií k začlenění digitálních technologií do oborového vzdělávání
definován záměr 1.4 ano ano ano ano ano

Vybavení interaktivními tabulemi, Vytvoření multifunkční mobilní učebny

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Rozvoj kompetencí pedagogů ke spolupráci s AP, tandemové učení
100 09/17 - 06/19

Systém školení a vzdělávacích strategií vedoucích k efektivní spolupráci na úrovni učitel - asistent - žák
definován záměr 4.1, 4.2 ano ano ano ano ano

Souvisí vesměs se všemi investičními projekty

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání žáků v rámci čtenářské 
gramotnosti a pregramotnosti

100 09/17 - 06/18
Systém školení a vzdělávacích strategií vedoucích k využívání moderních metod v práci textem

prvotní námět 1.1, 4.2 ano ano ne ano ne
Vybavení mateřských škol knihovnami, Modernizace školní žákovské knihovny a vytvoření 
čítárny

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání žáků v rámci matematické 
gramotnosti a pregramotnosti

100 09/17 - 06/18
Systém školení a vzdělávacích strategií k posílení kompetencí učitelů v oblasti rozvoje matematické gramotnosti a pregramotnosti

prvotní námět 1.2, 2.1 ne ano ano ano ano
Modernizace pomůcek pro přírodní vědy

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Rozvoj kompetencí pedagogů k vzdělávání žáků v rámci jazykové 
gramotnosti a pregramotnosti

100 09/18 - 06/19
Systém školení a vzdělávacích strategií ke zvýšení úrovně jazykového vzdělávání.

prvotní námět 1.3, 4.1 ano ne ne ne ne
Modernizace odborné učebny pro cizí jazyky, Modernizace školní žákovské knihovny a vytvoření 
čítárny

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Zavedení systému sdílení  a užšího začlenění školy v komunitě
100 09/17 - 06/19

Nabídka akcí a drobných projektů pro děti, rodiče a ostatní obyvatele sídliště a jejich virtuální i reálné propojení 
prvotní námět 5.1, 5.3 ne ne ano ne ne

Revitalizace školních zahrad, Rozšíření kapacity sportovišť, Zařízení vybavení auly

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Čtenářský klub
150 2017 - 2018

Vznik a fungování (s udržitelností) čtenářských klubů k rozvoji čtenářské gramotnosti
definován záměr 1.1, 4.1 ano ne ne ano ne

Vybavení mateřských škol knihovnami, Modernizace školní žákovské knihovny a vytvoření 
čítárny

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Klub deskových her
170 09/17 - 06/19

Vznik a fungování (s udržitelností) klubů deskových her k rozvoji logiky
definován záměr 2.1, 4.2, 5.2 ne ano ne ne ano

Modernizace pomůcek pro přírodní vědy

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Klub matematických her
150 09/17 - 06/19

Vznik a fungování (s udržitelností) klubů matematických her k rozvoji matematického myšlení
definován záměr 1.2, 4.1 ne ano ne ne ne

Modernizace pomůcek pro přírodní vědy

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, IČO 61386685, RED IZO 600037380, 
IZO 102425095

Klub kutilství a řemesel
200 09/17 - 06/19

Vznik a fungování (s udržitelností) klubů kutilství a řemesel k rozvoji polytechnické výchovy
definován záměr 2.1, 1.5 ne ne ano ne ano

Modernizace odborné učebny pro technické a řemeslné obory

ZŠ Písnická v Praze 12,  IČ 1388254, RED IZO 600037436,IZO 102101825     Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání
15 1/17-12/17

DVPP výchovných poradců,  metodika PPRCH a školního psychologa v uvedené oblasti, následně proškolí celý ped. sbor.
definován záměr 4.1 ano ano ne ano ano

ne

ZŠ Písnická v Praze 12,  IČ 1388254, RED IZO 600037436,IZO 102101826 Podpora čtenářské, matem., jazykové a dig. gram.
60 2017 - 2018

DVPP ped. pracovníků zaměřené na kvalitu výuky a rozvoj ped. pracovníků.
definován záměr

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 

ano ano ne ano ne
Vybudování žák. knihovny. Jazyk. laboratoř

Schválil řídící výbor  MAP jako aktuální platnou verzi k 8.12.2016

v Praze dne 8.12.2016  Podpis předsedy řídícího výboru MAP

Neinvestiční priority - seznam projektových záměrů zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu - Název, IČ, RED IZO, IZO Název projektu

Očekávané 

celkové 

náklady 

projektu v tis. 

Kč

Očekávaný termín realizace projektu 

(mm/rr - mm/rr)
Stručný popis projektu (max. 3 věty)

Připravenost projektu (nehodící 

se škrtněte - prvotní námět / 

definován záměr / zpracovaná 

projektová dokumentace / 

projekt je před zahájením 

realizace)

Soulad s 

cílem MAP

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Komplementárnost s investičním záměrem - vyplnit název záměru


