
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 3 Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha-Kunratice

Cizí jazyk Čtenářská 

gramotno

st

Přírodní 

vědy **

Technické 

a 

řemeslné 

obory **

Práce s 

digitálním

i 

technolog

iemi ***

Polytech-nická 

výchova

1 ZŠ Compass s.r.o., Ič 

02046504, RED_IZO 

691006512, IZO 

181055520

Úprava venkovní zahrady,  

vybudování prvků pro 

enviromentální výuku, vybudání 

herního centra.

500 09/2020-

08/2022

Vybudování prvků pro enviromentální výuku jako jsou vyvíšené záhonky, ptačí budky, pozorovatelna, hmatový 

chodník, ježkovník, přístřešek, tabule a podium. Dále bycho rádi vybudovali herní prvky pro volnočasové aktivity.

Prvotní námět 2.3 ne ne ano ano ne ne ne ne ne

2 ZŠ Compass s.r.o., Ič 

02046504, RED_IZO 

691006512, IZO 

181055520

Výbava školní knihovny 200 09/2020-

09/2021

Zakoupení  knih pro školní knihovnu. Prvotní námět 1.1 ano ano ano ano ano ano ne ne ne

3 Mateřská škola 

Kunratice, 

Praha 4, Předškolní  

880

IČO: 70992193

RED IZO: 60036723

Modernizace učeben

pořízením multimediálních 

technologií pro podporu 

předčtenářské, předmatematické 

gramotnosti a jazykových 

dovedností dětí s OMJ včetně 

konektivity a HW SW vybavení

500 2020-

2023

Modernizace učeben

pořízením multimediálních technologií pro podporu předčtenářské, předmatematické gramotnosti a jazykových 

dovedností dětí s OMJ včetně konektivity a HW SW vybavení

Prvotní záměr 1.1,1.2,1.3,1.4,

1.5.

ano ano ano ano ano ne ne ne ne

5 MŠ a jesle 

PlayWisely, z.ú., 

IČO:04573374, RED 

IZO: 691010102 

IZO:181085046 

Rozšíření kapacity jeslí 120 7/21-8/21 Vybourání zdi a výstavba okna ve třídě jeslí, zlepšení světelného koeficientu třídy, možnost zvýšení kapacity třídy 

min. o 3 místa. O jesle je dlouhodobě vysoký zájem, poptávka výrazně převyšuje nabídku. Pro vybudování další nové 

třídy nemáme vhodné prostory, proto řešíme alespoň zvýšením kapacity třídy.

Prvotní záměr 3.5 Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano ne

6 MŠ a jesle 

PlayWisely, z.ú., 

IČO:04573374, RED 

IZO: 691010102 

IZO:181085046 

Zabezpečovací systém 150 7/21-8/21 Montáž zabezpečovacího zařízení a videokamer napojeného na bezpečnostní agenturu. Prostor MŠ a jeslí byl v 

minulosti vykraden. V letošním roce jsem z vlastních prostředků provedli modernizaci a rozšíření zabezpečení MŠ a 

jeslí, montáž nových videotelefonů, propojení recepce s učebnami a šatnou. Tento následný krok by přispěl ke 

zvýšení bezpečnosti v prostoru MŠ a jeslí. 

Prvotní záměr 3.5 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

7 ZŠ Kunratice, Praha 

4, Předškolní 420, IČ 

62931377, RED IZO 

6000037461 IZO 

048132802

Rozšíření kapacity sportovišť školy 40 000 5/2021-

5/2022

Z původně plánované školy pro 18 tříd máme v současnosti školu s 29 třídní. Sportovní hala nedostačuje kapacitně. 

Je potřebné dostavě tělocvičnu aby současně mohli mít 3 skupiny žáků tělesnou výchovu. Připravujeme ve spolupráci 

s radnicí MČ projektovou dokumn etaci.

definován záměr ano ano ne ano ne ano ne ano ano ne

8 ZŠ Kunratice, Praha 

4, Předškolní 420, IČ 

62931377, RED IZO 

6000037461 IZO 

048132802

Rozšíření kapacity sportovišť školy 10 000 5/2021-

5/2022

Výstavbě tělocvičny bude potřeba zcela přestavět školní hřiště, na kterém částečně bude tělocvična vystavěna. definován záměr ano ano ne ano ne ano ne ano ano ne

9 ZŠ Kunratice, Praha 

4, Předškolní 420, IČ 

62931377, RED IZO 

6000037461 IZO 

048132802

Rozšíření kapacity učeben o 

venkovní učebnu, skleník a pěstepní 

plochy

10 000 5/2021-

9/2021

Zaměření na badatelství nás vede k tomu, aby školy disponovala venkovní učebnou s malým skleníkem a 

ekologickými stanovišti. Venkovní učebna bude napojena na Centrum čtenářské gramotnosti a tím bude možné 

ptopojit jak odbornou výuku v napojení na informační zdroje tak čtenářství a pisatelství přenést do zahrady.

definován záměr ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne

178

ZŠ Kunratice, Praha 

4, Předškolní 420, IČ 

62931377, RED IZO 

6000037461 IZO 

048132802

Dodávka a montáž venkovních 

žaluzií ne elektrický pohon pro 

objekt MŠ Kunratice, Praha 4-

Kunratice, Předškolní 880, jižní 

strana 1. a 2. NP. 1 500 2021 - 2023

Dodávka a montáž venkovních žaluzií ne elektrický pohon pro objekt MŠ Kunratice, Praha 4-Kunratice, Předškolní 

880, jižní strana 1. a 2. NP.

projekčně připraveno

3.5 ne ne ne ne ne ne ne ne ne

179

ZŠ Kunratice, Praha 

4, Předškolní 420, IČ 

62931377, RED IZO 

6000037461 IZO 

048132802

Modernizace učeben pořízením 

multimediálních technologií pro 

podporu EVVO a polytechnického 

vzdělávání včetně konektivity a HW 

SW vybavení 800 2021 - 2023

Modernizace učeben pořízením multimediálních technologií pro podporu EVVO a polytechnického vzdělávání včetně 

konektivity a HW SW vybavení

Záměr OP PPR 

2.1,2.3,1.4,1.5 ano ano ano ano ano ano ano ne ano

Investiční priority MČ Praha-Kunratice - 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)

Očekáva

né 

celkové 

náklady 

projekt

u v 

tisících 

Kč

Připravenost 

projektu (nehodící 

se škrtněte - 

prvotní námět / 

definován záměr / 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace / 

Soulad s cílem 

MAP *

Komplem

entární 

projekt s 

SC 4.2 /

Případně 

Jiné

Stručný popis projektu (max. 3 věty)Číslo 

zámě

ru

Pozn

ámk

a k 

zám

ěru

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben 

mateřských 

nebo 

základních 

škol 

1
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Schválil řídící výbor  MAP jako aktuální platnou verzi k 13.11. 2020

v Praze dne 13.11.2020     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.
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