
Specifikace problému Závažnost
Popis cíle opatření – čeho 

chceme v rámci opatření v 

území dosáhnout

Návrhy aktivit
Zdroj/zdůvodnění 

výběru

Vazba na cíle 

MAP 
Silné str. Slabé str. Příležitost Hrozby

Využívání a sdílení poznatků v 

praxi
3

Vznik, rozvoj a podpora 

nového kulturně 

výchovného centra s novými 

prvky EVVO (nové 

technologie - využití 

solárních panelů, ekologicky 

šetrené materiály, hmatové 

pomůcky, pro děti, podium, 

výstavní prostory, ubytovací 

prostory pro sportovce, 

spojené s kultuirní scénou - a 

obsluhující personál - 

Rozvoj vzdělávání včetně EVVO na úrovni 

MŠ i ZŠ.Worshopy, školení , semináře, 

výstavy.Nové Společensko - kulturní a 

ekologické centrum na Praze 13

Environmentální 

výchova je 

chápána jako 

výchova směřující 

k souladu člověka 

s životním 

prostředím. 

Zasahuje do 

různých oblastí 

lidských aktivit a 

jejím hlavním 

5.1
Spolupráce škol, 

společné projekty

Nedostatečná 

finanční motivace 

pracovníků a 

nedostatek financí 

Neuplatňování 

absoventů v 

běžném životě

Nedostatek financní v 

oblasti OBVZD a 

budování odborných 

pracoven (materiálně 

technické vybavení, 

hřiště, pracovny pro 

výuku  atd), příptava 

na školáchvyššího 

typu, čerpání dotací z 

ESF EU)

Rozvoj kreativity a iniciativy a 

názorů žáků, sebereflexe
2_3

Podpora volnočasových 

zařízení(budování a 

vybavení učeben a

sálů, zavádění digitálních 

technologií)

v různch oblastech učení 

Kariérové poradenství ve školách, 

celoživotní učení, projektová výuka na MŠ i 

ZŠ. Šíření informací  v

oblasti  vzdělávání  ke  kreat

ivitě  i  podnikavosti 

na  vysoké  úrovni v EU i ve světe. Snaha 

V současné době 

čelí svět mnoha 

výzvám, u nichž je 

potřebné, aby si  

již dítě  dokázalo 

postupně  vytvořit 

4.4

Podpora zájmů v 

různých oblastech 

učení

Děti mohou mít 

averzi vůči 

některým 

iniciativám

Stálý zájem o 

mateřskou školu a 

následné studium

Nekvalitní přístup  a 

výuka , negativní vliv 

rodičů na děti 

způsobený negativním 

politickým klimatem

Povědomí o společenských 

hodnotách a komunikace
3 Rozvoj kompetencí dětí a oborových a didaktických kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti kulturního povědomí a vyjádření,komunikace, povědomí o společneských hodnotách.Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a oborových a didaktických kompetencí pedagogických pracovníků základníchškol  v oblasti kulturního povědomí a vyjádření,komunikace, povědomí o společneských hodnotách.Školení, worskopy, semináře, výstavy.

Je potřebné 

rozvíjet základní 

komunikační 

dovednosti a 

kulturní zvyky dětí 

na potřebné 

5.1
Podpora zdravé 

občanské společnosti

Rodičen nemají 

zájem o občanské 

vzdělávání

Spolupráce školy a 

rodičů

Nebezpečí 

návykových látek, a 

šikany, malý zájem 

žáků o problém

Vedení konstruktivních debat 

a vyjádření vlastního názoru
3

Rozvíjet základní 

komunikační dovednosti a 

kulturní zvyky dětí na

potřebné úrovni, posílit 

jejich schopnost se vyjádřit, 

umět formulovat

vlastní myšlenky a názory a 

rozvíjet tak schopnost 

reflexe a sebereflexe,

hodnocení a sebehodnocení, 

schopnost dětí umět vyjádřit 

vlastní pocity a potřeby i 

mimoverbálními prostředky 

(artefiletickými a výchovně-

dramatickými prostředky), a

posílit tak schopnost říct si o 

pomoc.

Cíl 4.1.4.1.1 Spolupráce škol 

a odborných zařízení v 

Existence funkčního modelu spolupráce 

mezi školami v regionu a odbornými

zařízeními poskytujícími programy pro 

rozvoj kulturního povědomí a schopnost 

žáků

vyjadřovat a vyjádřit se, počet projektů 

škol rozvíjejících sociální, etické a občanské

kompetence svých žáků, počet školních 

programů rozvíjejících komunikační 

kompetence svých žáků, nebo schopnost 

řešit konflikty, počet učitelů zvyšujících 

svou motivaci a kompetence ve vzdělávání 

v oblasti kulturně – vzdělávacích programů 

a jejich využití pro osobnostně – sociální 

rozvoj žáků, počet dětí, žáků na jednoho 

pedagoga při výchově a vzdělávání 

V řadě škol nejsou 

komunikační 

dovednosti žáků 

na potřebné 

úrovni. Je 

zapotřebí

posílit schopnost 

žáků umět se 

vyjádřit, umět 

formulovat vlastní 

myšlenky a názory

a rozvíjet tak 

schopnost reflexe 

a sebereflexe, 

hodnocení a 

sebehodnocení. 

Školní prostředí je 

žádoucí dále 

formovat jako 

4.4

Nové občanské 

postoje a jejich 

formování u dětí

Příliš autoritativní 

vedení hodin

Formování 

osobnosti  a 

příprava na dobré 

uplatnění  běžném 

životě

Různorodost názorů  - 

žáci z jiný ch zemí

Kreativní povědomí a kulturní 

komunikace, rozvoj tvůrčího 

vyjadřování

4

Propojení kulturního 

povědomí a komunikace 

mezi  MŠ, ZŠ, 

volnočasovými zařízeními 

a veřejností v Praze 13, 

vybudování stálého 

dětského kulturního 

centra, Cíl 5.1.Finanční 

zabezpečit prostorové a 

materiální podmínky ve 

výchově  ve vyučování, 

5.1.1 Získání finančních 

prostředků pro děti a žáky 

na nákup pomůcek a 

počet nových aktivit na MŠ, ZŠ, počet 

navštívených kulturně vzdělávacích 

programů počet zorganizovaných soutěží, 

výstav, vystoupení, Akademií jako 

prezentací jednotlivých škol,  počet 

nových/inovovaných zájmových kroužků v 

oblasti kulturního povědomí

Je žádoucí 

rozšiřovat 

prostor pro 

rozvoj kultury 

komunikace 

mezi všemi

účastníky 

vzdělávání i 

veřejností. Ve 

školách chybí 

stále prostor pro 

práci s kvalitní a 

přitažlivou 

dětskou 

4.4

Současné pořádané 

soutěže a další 

prezentace v různých 

oblastech(hudba, 

tanec, akademie) 

Kapacitně 

nedostatečné  

kulturní i sportovní 

prostory , málo 

propojená 

spolupráce mezi 

MŠ, ZŠ, dalšími 

institucemi a 

veřejností

Větší spolupráce a 

prezentace všech 

zařízení, navýšení 

kapacity pro 

diváky, vznik 

stálého dětského 

kulturního centra a 

místa pro další 

vzdělávání 

pedag.pracov.

Ohrožena četnost 

kulturních akcí, 

nedostatek 

financí,hrozba 

sociálně patologických 

jevů

Podpora aktivit v oblasti 

tělesného rozvoje a kultury
4

Udržet a podpořit zájem 

dětí a mládeže o 

pohybové aktivity v MŠ, 

ZŠ a volném čase díky 

dobrému finančnímu ,  Cíl 

6.1.

Oprava a modernizace 

tělocvičen, hal, hřišť a 

sportovišť na území Prahy 

13.

6.1.1 Kontrola a revize 

všech stávajících zařízení

počet nových pohybových aktivit na 

MŠ, ZŠ,  počet účastníků v DDM a 

dalších zařízeních zaměřených na 

pohybové aktivity, počet sportovišť a 

ubytovacích prostor, Indikátor :

počet proškolených pedagogických

pracovníků, počet inovovaných ŠVP

Udržet a 

podpořit zájem 

dětí a mládeže o 

pohybové 

aktivity v MŠ, ZŠ 

a volném čase.

5.1

Některé sporty 

úspěšné v 

celorepublikových 

soutěžích

Některé 

nevyhovující 

tělocvičny a haly, 

malá propagace, 

nedostatek trenérů, 

absence 

ubytovacích 

zařízení při konání 

turnajů

Podpora tělesné 

kultury,kladné 

využití volného 

času, příležitost 

pro rozvoj 

ostatních sportů

Nedostatek financí, 

současné nevyhovující 

prostory, hrozba 

společenských 

problémů u dětí( 

návykové látky, 

problémy ve 

formování osobnosti)

Pozn: je třeba zajistit rozdělení 

dokumentu do hraničních 

poblastí, EVVO je součástí ICT 

nebo naopak občanských 

kompetencí

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza

Občanské kompetence


