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I.

Východiska

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění (dále: školský zákon)
2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období
2015 – 2020 vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 –
2016 (dále: DZ)
4. Programové cíle Rady Městské části Praha 3 pro volební období 2014 – 2018 schválené
usnesením č. 133 ze dne 9.3.2015. (dále: PC P3)
5. Statistická ročenka hlavního města Prahy 2014 (dále: SR)

II.

Úvod

Koncepce rozvoje školství městské části Praha 3 (dále jen: Koncepce) vychází z Koncepce
z roku 2007, novelizované v roce 2013. Jde o významný dokument zaměřený na vzdělávání a
udržitelný rozvoj školství v Praze 3.
Změny ve světě, společenské, ekonomické a environmentální posílily význam kvalitního
vzdělávání, a to zejména s ohledem na úspěšnost na trhu práce, ale také z hlediska společenské
soudržnosti a působení na pozitivní sebehodnocení.
Nedílnou součástí Koncepce je i odhad budoucího vývoje počtu dětí a žáků v jednotlivých úrovních
vzdělávacího systému. Současný demografický vývoj je ovlivněn odkládaným rodičovstvím silných
populačních ročníků ze 70. let minulého století. To mělo v roce 2012 za následek nedostatečné
kapacity v předškolních zařízeních.
Ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen: MŠMT) vyplývá, že situace
s počtem dětí předškolního věku bude mít dopad na základní školství s několikaletým odstupem.
Budou se zvyšovat počty dětí v základním vzdělávání, především na 1. stupni. Podle demografických
studií budou počty dětí v mateřských školách okolo roku 2017 klesat.
Praha 3 má však významná rozvojová území, která v budoucnosti budou zastavena novou
bytovou výstavbou. Lze předpokládat a počítat s nárůstem počtu obyvatel, zvláště pak mladých
rodin.

III. Demografická prognóza
Předškolní vzdělávání – kapacita a naplněnost mateřských škol v Praze 3
Podle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy
pro léta 2012 – 2016 je zřejmé, že počet dětí ve věku 3 – 5 let začal klesat. Kapacita mateřských
škol na území Prahy 3 je v současné době dostačující a uspokojí všechny zájemce se zdejším trvalým
pobytem, kterých je dle SR 71 023, a to k 31. 12. 2014.
Vývoj a prognóza narozených dětí v letech 2010 - 2020 v Praze
rok

2010

narozené
14 456
děti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14 588

14 631

14 583

14 425

14 197

13 879

13 512

13 100

12 675

12 249

Zdroj: DZ
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Základní vzdělávání - kapacita a naplněnost základních škol v Praze 3
(Data k 31.6.2015)

Kapacita

Počet tříd

Naplněnost šk.
roku 2014/2015

Obsazená
kapacita v
%

ZŠ Cimburkova**
ZŠ a MŠ Chelčického**
ZŠ Jeseniova
ZŠ a MŠ Chmelnice
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka**
ZŠ a MŠ J. z Lobkovic**
ZŠ a MŠ J. z Poděbrad
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov

231
1150
652
600
735
335
1100
620
510
320

12
26
24
21
27
14
20
19
12
10

201
480
620
502
672
254
407
397
186
253

87
42
95
84
91
76
37
64
36
79

Celkem

6253

185

3972

64

Název školy*

*Pro tuto Koncepci jsou v tabulkách uvedeny školy podle jejich přívlastku, ev. dle názvu ulice jejich sídla
**Vč. Přípravných tříd

Je zřejmé, že v současnosti není kapacita základních škol naplněna. Volné třídy jsou
využívány pro zájmové vzdělávání nebo krátkodobé pronájmy. Jakmile začnou růst počty žáků,
neměly by školy mít problém umístit všechny zájemce s trvalým pobytem v Praze 3. To znamená,
že třídy by měly být opět k dispozici, až se silné ročníky přesunou do 1. tříd.
V současné době MŠMT zvažuje zavedení povinné docházky v mateřské škole, a to poslední
rok před nástupem do základní školy. Pokud bude tento záměr legislativně schválen, může část
volných kapacit základních škol být využita pro tyto účely.

IV.

Přehled a profilace škol zřízených městskou částí Praha 3

Mateřské školy
a) Všechny mateřské školy mají právní subjektivitu – příspěvková organizace MČ Praha 3
b) Sledované období pro potřeby této Koncepce: od školního roku 2010/2011 do 2014/2015.

Název školy

Název upravený pro potřeby koncepce

MŠ, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
MŠ, Praha 3, Jeseniova 98/2593
MŠ, Praha 3, Jeseniova 204/2686
Waldorfská MŠ, Praha 3, Koněvova 240a/2497
MŠ, Praha 3, Libická 4/2271
MŠ, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
MŠ, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
MŠ Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836
MŠ, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
MŠ, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
MŠ, Praha 3, Vozová 5/953

MŠ Jeseniova 4,6
MŠ Jeseniova 98
MŠ Jeseniova 204
Waldorfská MŠ
MŠ Libická
MŠ Na Balkáně
MŠ Na Vrcholu
MŠ J. z Lobkovic
MŠ Milíčův dům
MŠ Sudoměřská
MŠ U Zásobní zahrady
MŠ Vozová
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MŠ Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614
ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966



MŠ Pražačka
MŠ Žerotínova
MŠ Chmelnice
MŠ Perunova
MŠ Přibyslavská
MŠ Jarov

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680
IČ: 65992971

Budova: je z roku 1993, 5 nadzemních podlaží, zahrada
Kapacita: 7 tříd/175 dětí
Školní vzdělávací program: „Od sněženek k sněhulákům“
Profilace školy: zaměření na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání
a rozvoj fyzické a zdravotní kondice. Třídy jsou i heterogenní.
Aktivity: logopedie, využívání sauny, spolupráce se ZŠ a MŠ Chelčického
Zájmové kroužky: Aj, pohybový, taneční, hudební, keramika
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem bytu
www.materska-skola.cz/jeseniova



Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593
IČ: 70108552

Budova: je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 4 třídy/100 dětí
Školní vzdělávací program: „Krok za krokem“
Profilace školy: využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství. V dětech jsou
upevňovány pocity tolerance, sounáležitosti a vzájemné pomoci.
Aktivity: kulturní akce, výlety
Zájmové kroužky: Aj, plavání
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: 0
www.materska-skola.cz/jeseniova98
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Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686
IČ: 65993179

Budova: je z roku 1980, zahrada
Kapacita: 4 třídy/112 dětí
Školní vzdělávací program: „Skřítek je náš kamarád, budeme si spolu hrát“
Profilace školy: zaměření na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti.
Aktivity: společné akce s rodiči, tematické výlety, noční přespávání v MŠ
Zájmové kroužky: Aj, hra na flétnu, keramika, pracovní kroužek šikovné ruce, vědecké pokusy,
taneční kroužek, plavání
Využití kapacity: Ve sledovaném období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: 0
www.materska-skola.cz/jeseniova204



Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497
IČ: 63831309

Budova: je z roku 1963, 3 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 4 třídy/75 dětí
Školní vzdělávací program: „Jsme děti naší země“
Profilace školy: MŠ je zařazena do mezinárodní sítě waldorfských MŠ. Program je zaměřen na
rozvoj osobnosti dítěte. Třídy jsou heterogenní. Důraz je kladen na prožitek.
Aktivity: akce pro rodiče s dětmi
Zájmové kroužky: hra na flétnu pro předškoláky, eurytmie, muzikoterapie
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem, nepravidelný pronájem 1 třídy (jóga pro dospělé, mateřské
centrum)
www.waldorf.estranky.cz



Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271
IČ: 63831287

Budova: je z roku 1929, 3 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 7 tříd/170 dětí
Školní vzdělávací program: „Hrajeme si s dětmi“
Profilace školy: zaměření na estetickou výchovu, na integraci dětí z různého jazykového prostředí.
V MŠ jsou i heterogenní třídy.
Aktivity: logopedie, taneční průprava, spolupráce na programu ARION – program EU (spolupráce
s PedF UK)
Zájmové kroužky: Aj, práce na počítači, keramika, plavání, kung-fu, hra na flétnu
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: 0
www.mslibicka.cz
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Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590
IČ: 63831295

Budova: je z roku 1964, 3 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 4 třídy/100 dětí
Školní vzdělávací program: „Ekoškolka“
Profilace školy: zaměření na zdravý životní styl. Cílem je komplexní rozvoj osobnosti dítěte
v předškolním věku.
Aktivity: Aj, ekologická výchova, logopedie, výlety do přírody, rozvinutá spolupráce s rodiči
Zájmové kroužky: plavání, sport, keramika, PC
Naplněnost školy: Od školního roku 2008/2009 byl zrušen pronájem a využily se všechny 4 třídy
pro předškolní vzdělávání. Ve sledovaném období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem bytu
www.msnabalkane.com



Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
IČ: 63831252

Budova: je z roku 1983, 2 nadzemní podlaží, pavilonový typ, zahrada
Kapacita: 3 třídy/80 dětí
Školní vzdělávací program: „Šťastné dítě“
Profilace školy: doplňující postavení MŠ vůči rodině, zaměření na Vv a Aj, třídy jsou heterogenní.
Zaměření: 1 třída výtvarná výchova, 2 třídy běžného typu
Aktivity: kulturní akce v MŠ i mimo školu, oslavy svátků, celodenní výlety; škola zajišťuje
pedagogickou praxi pro SPgŠ a PedF UK.
Zájmové kroužky: aerobik, hra na flétnu, keramika
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem bytu
www.msnavrcholu.cz



Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
IČ: 65993110

Budova: je z roku 1957, jednopatrová, zahrada
Kapacita: 5 tříd/121 dětí
Školní vzdělávací program: „Duhová kulička“
Profilace školy: cílem je spokojené a aktivní dítě vedené k rozvoji schopností, připravené vnímat
své okolí a komunikovat s ním.
Aktivity: např. výlety, noční školka, návštěvy divadla, karneval, barevné dny v MŠ, zahradní
slavnost, dílny pro rodiče
Zájmové kroužky: Aj, grafomotorická cvičení a logopedická péče pro předškoláky, keramika, cvičení
s Monikou, karate, zpívánky
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Využití kapacity: V průběhu sledovaného období došlo v počtu tříd a dětí ke změně - od školního
roku 2014/2015 byla zprovozněna pátá třída pro 21 dětí.
Doplňková činnost: pronájem bytu
www.mslobkovicovo.cz



Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836
IČ: 63831261

Budova: je z roku 1933 (MŠ je zde od roku 1970), 3 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita budovy: 4 třídy/68 dětí
Školní vzdělávací program: „Hrajeme si spolu“
Profilace školy: zaměření na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem, péči o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami; třídy jsou heterogenní.
Aktivity: cvičení v tělocvičně, malování pro předškoláky
Zájmové kroužky: vycházejí z aktuální poptávky ze strany rodičů
Využití kapacity: Nižší kapacita je dána provozem dvou speciálních tříd. V průběhu sledovaného
období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem bytu, pronájem učebny
www.milicuvdum.cz



Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
IČ: 63831317

Budova: je z roku 1985, 2 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 4 třídy/100 dětí
Školní vzdělávací program: „Hrajeme si celý rok“
Profilace školy: zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby se zřetelem
připravit děti na vstup do školy
Aktivity: MŠ spolupracuje s Klubem rodičů, ZŠ Lupáčova a ZŠ a MŠ Chelčického, umožňuje každou
středu odpoledne návštěvu dětí mladších tří let v doprovodu rodičů, které budou od následujícího
školního roku školu navštěvovat
Zájmové kroužky: Aj, keramika, výtvarný kroužek
Využití kapacity: V průběhu sledovaného období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: pronájem sklepních prostor, kulturní vystoupení při vítání občánků a svatbách
www.ms-sudomerska.cz



Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
IČ: 70108544

Budova: je z roku 1982, 2 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 4 třídy/ 100 dětí
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Školní vzdělávací program: „Hrajeme si pro radost“
Profilace školy: zaměření na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce v malých skupinách,
program je přizpůsobován potřebám, zájmům a tempu dětí.
Aktivity: polodenní a celodenní výlety, karneval, divadelní představení, akce pro rodiče, spolupráce
s logopedem, MŠ spolupracuje s Integračním centrem Zahrada
Zájmové kroužky: Aj, plavání, hra na zobcovou flétnu
Využití kapacity: Ve školním roce 2009/2010 byla MŠ z důvodu celkové rekonstrukce přestěhována
do budovy v ulici Žerotínova 36/1100 se sníženou kapacitou pro 75 dětí. V rámci rekonstrukce byla
kapacita MŠ od školního roku 2010/2011 rozšířena na 156 míst. Kapacita nad 100 dětí je
pronajímána.
Doplňková činnost: pronájmy nebytových prostor, byt
www.zasobnizahrada.cz



Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
IČ: 65993152

Budova: je z roku 1983, pavilonový typ, zahrada
Kapacita: 6 tříd/157 dětí
Školní vzdělávací program: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě,…“
Profilace školy: zaměření na esteticko-citovou tvořivost, děti jsou vedeny k samostatnosti
a zdravému sebevědomí, k radosti z pohybu. Preferuje se hravé a činnostní učení.
Aktivity: spolupracuje s okolními ZŠ, logopedem, organizuje tematické akce, společné akce s rodiči;
specifickou nabídkou školy je školní kapela „Drnkota“
Zájmové kroužky: Aj, hudebně-pohybový, hra na flétnu, pohybový kroužek - cvičení Sokol
Využití kapacity: V průběhu školního roku 2010/2011 proběhla rekonstrukce pronajatých prostor
a rozšíření o šestou třídu MŠ. Tímto opatřením byla od školního roku 2011/2012 navýšena kapacita
ze 129 míst na 157 míst.
Doplňková činnost: 0
www.vozova5.cz



Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou
17/1700
IČ: 65993161

Budova: je z roku 1930, 2 nadzemní podlaží, zahrada
Kapacita: 6 tříd/154 dětí
Školní vzdělávací program: „Už koníček pádí“
Profilace školy: zaměření na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky a s přiblížením českých
zvyků a obyčejů formou prožitkového učení.
Aktivity: logopedie, keramika, akce v MŠ s rodiči, karnevaly, besídky, spaní v MŠ, divadla v MŠ,
návštěvy ZOO, ekologického sdružení Tereza, Planetária, Toulcova dvora
Zájmové kroužky: Aj, plavání, a další podle zájmu rodičů
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Využití kapacity: Od školního roku 2014/2015 byla zprovozněna šestá třída pro 24 dětí.
Doplňková činnost: 0
www.msprazacka.cz



Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
IČ: 63831333

Pracoviště MŠ: Žerotínova 36/1100
Budova: je z roku 1906, má 4 nadzemní podlaží, MŠ využívá 3 učebny, tělocvičnu, dětské hřiště
ve vnitrobloku budovy
Kapacita: 3 třídy/75 dětí
Školní vzdělávací program: „Svět je jako domeček složený z barevných kostiček“
Profilace školy: seznamuje děti s každodenními činnostmi, připravuje je na školní docházku
i do běžného života. Cílem je rozvíjet dovednosti dětí a posilovat jejich sebedůvěru.
Aktivity: divadelní, hudební a zábavně vzdělávací pořady, polodenní a celodenní výlety, karneval,
dílny s rodiči
Zájmové kroužky: Aj, keramika, hudební, sportovní a taneční
Využití kapacity: Ve sledovaném období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: 0
www.zschelcickeho.cz



Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám
18/2500
IČ: 63831350

Pracoviště MŠ: K Lučinám 18/2500
Budova: mateřská škola je umístěna v prvním nadzemním podlaží základní školy Chmelnice,
využívány jsou 4 učebny, možnost využití zahrady
Kapacita: 2 třídy/56 dětí
Školní vzdělávací program: „Ekoškolka“
Profilace školy: je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte, učí je vztahu k přírodě, je integrální
součástí vzdělávacího programu ZŠ, třídy jsou heterogenní.
Zájmové kroužky: Aj, sportovní aktivity
Využití kapacity: MŠ Chmelnice byla vybudována v uvolněných prostorách ZŠ Chmelnice
a do provozu uvedena v září 2013.
Doplňková činnost: 0
www.zschmelnice.cz
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Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic
22/121
IČ: 63831406

Pracoviště MŠ: Perunova 6/975
Budova: prostory mateřské školy jsou umístěny ve druhém a třetím nadzemním podlaží základní
školy, pro provoz je využíváno 6 učeben, zahrada je ve vnitrobloku
Kapacita: 6 tříd/150 dětí
Školní vzdělávací program: „Hrajeme si spolu“
Profilace školy: zaměření na všestranný rozvoj dětské osobnosti a příprava na vstup do základní
školy. Třídy jsou heterogenní.
Zájmové kroužky: Aj
Využití kapacity: Od školního roku 2008/2009 byly uvedeny do provozu tři třídy mateřské školy
pro 75 dětí. V důsledku zvyšující se poptávky na umístění dětí z Prahy 3 byly provedeny další stavební
úpravy v prostorách uvolněných po pronájmu a postupně byly vybudovány další tři třídy MŠ. Od
školního roku 2012/2013 mateřská škola provozuje 6 tříd pro 150 dětí.
Doplňková činnost: 0
www.perunka.cz



Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova
31/800
IČ: 63831431

Pracoviště MŠ: Přibyslavská 1/800
Budova: je z roku 1892, 2 nadzemní podlaží, 3 učebny, zahrada ve vnitrobloku a využíváno je hřiště
v Rajské zahradě
Kapacita: 3 třídy/75 dětí
Školní vzdělávací program: „S úsměvem po celý rok“
Profilace školy: Program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti s ohledem na specifické
vlastnosti dítěte, na prožitkové učení s důrazem na multikulturalitu. Třídy jsou heterogenní.
Aktivity: logopedická intervence, foniatrická péče, zubní prevence, prevence plochých nohou, oslavy
svátků, výlety, spolupráce v rámci školy.
Zájmové kroužky: Aj, taneční příprava, keramika, flétna, plavání, solná jeskyně
Využití kapacity: Ve sledovaném období se počet tříd a dětí nezměnil.
Doplňková činnost: 0
www.skolaseiferta.cz



Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966
IČ: 63831449

Budova: jedná se o novostavbu, budova je dvoupodlažní, součástí MŠ je terasa a zahrada
Kapacita: 4 třídy/112 dětí
Školní vzdělávací program: „Barevná pastelka“
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Profilace školy: pro mladší děti jsou využívány zážitkové projekty, s blížícím se vstupem do základní
školy půjde o cílenou přípravu – vyrovnání dovedností potřebných pro školu s přihlédnutím
k vývojovým zvláštnostem a potřebám dětí.
Aktivity: zaměřeno na všeobecný rozvoj dítěte, výtvarnou výchovu, environmentální výchovu
Zájmové kroužky: cvičení, zpěv
Využití kapacity: mateřská škola byla uvedena do provozu v dubnu 2015 s tím, že byly zprovozněny
2 třídy pro 42 dětí. Od září 2015 bude zahájen provoz všech 4 tříd.
Doplňková činnost: pronájem víceúčelové pracovny na cvičení
www.zsjarov.cz

Základní školy
a) Všechny základní školy mají právní subjektivitu – příspěvková organizace MČ Praha 3
b) Sledované období pro potřeby této Koncepce: od školního roku 2010/2011 do 2014/2015.

Název školy

Název upravený pro potřeby koncepce

ZŠ, Praha 3, Cimburkova 18/600
(původně Havlíčkovo nám. 10/300)
ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400
ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200
ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966



ZŠ Cimburkova
ZŠ a MŠ Chelčického
ZŠ Jeseniova
ZŠ a MŠ Chmelnice
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ. J. z Lobkovic
ZŠ J. z Poděbrad
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
IČ: 63831325

Budova: je z r.1875, 4 nadzemní podlaží, 17 učeben
Kapacita: 231 žáků
Školní vzdělávací program: „Škola porozumění“
Profilace školy: Škola je zaměřena na žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se specifickými
vzdělávacími potřebami. Při výuce je dodržována důsledná diferenciace ke vzdělávacím potřebám
žáků. Postupně se podařilo vytvořit komplexní výchovně vzdělávací program. Škola nabízí kurz
na doplnění základního vzdělání pro dospělé, zřízeny jsou přípravná třída a dětské skupiny.
Specifikum školy:

Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence)

Třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a pro děti se specifickými
poruchami učení

Přípravná třída pro žáky s odkladem školní docházky

Kurz na doplnění základního vzdělání

Dětská skupina – registrována v MPSV
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Vzdělávání romských žáků – Komplexní výchovně-vzdělávací program
5 romských asistentů pedagoga

Spolupráce se zahraničními školami
Součást občanského sdružení Liga komunitních škol
Účast v národních a mezinárodních výzkumech
Zájmové kroužky: pohybový, fotbalový, procházky Prahou, scénický tanec, stolní tenis, počítače,
keramika, výtvarný, náprava specifických výukových potřeb, logopedie, doučování, pro žáky a rodiče
- základy administrativy, pěvecká průprava, příprava dětí na školu – společně s rodiči
Využití kapacity: kapacita základní školy je téměř naplněna.
Doplňková činnost: pronájmy učeben a bytu.
www.havlicak.cz; www.cimburacka.cz



Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
IČ: 63831333

Budova v Chelčického ulici: je z roku 1967, má 2 nadzemní podlaží, v areálu školy je sportovní
hřiště.
Kapacita: 750 žáků
V budově probíhá výuka na prvním a druhém stupni ZŠ, na prvním stupni jsou třídy pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a přípravná třída. V dopoledních hodinách probíhá výuka
tělesné výchovy ve sportovním areálu před budovou školy, nebo na revitalizovaném hřišti uvnitř
vnitrobloku.
Budova v Žerotínově ulici: je z roku 1906, má 4 nadzemní podlaží; po sloučení škol došlo
k rekonstrukci části prostor budovy v Žerotínově ulici a byla vytvořena trojtřídní MŠ.
Kapacita: 400 žáků
Školní vzdělávací program: „Cesty 2013“
Profilace školy: Základní škola je zaměřena na běžnou populaci s důrazem na výuku finanční
gramotnosti. Jako druhý cizí jazyk je od 7. ročníku vyučována němčina. Ve školní nabídce jsou rovněž
specializované třídy, které plní stejný školní vzdělávací program jako běžné třídy. Výuka v těchto
třídách, která je vedena speciálními pedagogy, umožňuje lépe individuálně pracovat s žáky, a tím
jim pomoci překonat překážky při učení dané jejich znevýhodněním. Je zřízena přípravná třída pro
děti s odkladem školní docházky s naplněností 15 žáků.
Zájmové kroužky: moderní tance, flétna, kytara, keramika, aerobik, florbal, Aj, dramatický
kroužek, výtvarné techniky, počítače.
Využití kapacity: Sloučením ZŠ Chelčického se ZŠ Žerotínova došlo ke kumulaci úředně
stanovených kapacit obou škol, počty žáků se však výrazně nezvyšovaly. Především v budově
v Žerotínově ulici, která byla školou s třídami prvního stupně, nebyla kapacita budovy naplněna.
Toho využil zřizovatel k vybudování nové, trojtřídní mateřské školy, která od svého vzniku kapacitu
naplňuje, a další volné prostory jsou komerčně pronajímány soukromé střední škole. V budově
Chelčického jsou na prvním stupni kromě běžných tříd ve vzdělávací nabídce třídy specializované,
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které se naplňují do menšího počtu žáků stejně tak,
jako přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky.
Doplňková činnost: kroužky, pronájmy tělocvičen, nebytové prostory, pronájem bytu.
www.zschelcickeho.cz



Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
IČ: 63831341
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Budova: je z roku 1957, 5 nadzemních podlaží, sportovní areál
Kapacita: 652 žáků
Školní vzdělávací program: „ZŠ Jeseniova, č.j.06/07“
Profilace školy: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku.
Výuku zajišťují aprobovaní učitelé, sportovní přípravu kvalifikování trenéři. Pro práci mají velmi dobré
sportovní zázemí, atletický ovál s umělým povrchem, sektory pro skok vysoký a daleký, skok o tyči,
vrhačskou klec, dvě tělocvičny, posilovny.
Zájmové kroužky: atletika, počítače, aerobik, výtvarné kroužky, pěvecký sbor, flétna a další podle
zájmu žáků.
Využití kapacity: V průběhu existence školy se upravily kmenové učebny na odborné, čímž se počet
žáků snížil. Od druhého stupně jsou ve vzdělávací nabídce třídy se zaměřením na sport; ty se naplňují
podle počtu talentovaných žáků v jednotlivých ročnících.
Doplňková činnost: kroužky, pronájmy, pronájem bytu
www.zsjeseniova.cz



Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám
18/2500
IČ: 63831350

Budova: je z roku 1963, má 5 nadzemních podlaží
Kapacita budovy: 600 žáků
Školní vzdělávací program: „Chmelnice“
Profilace školy: Škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. Důraz
je kladen na výuku informatiky a projektové vyučování (Projekty - Ochrana člověka, Den země, Karel
IV., atd.). Úkolem školy v oblasti výchovy a vzdělávání je vést žáky proti projevům rasismu,
xenofobie a intolerance, seznámit žáky s ochranou člověka za mimořádných okolností, věnovat
zvýšenou péči talentovaným žákům, rozvíjet jejich nadání a podporovat je v jejich zájmech, vést
žáky k ochraně přírody a životního prostředí.
Specifikem školy je zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA - tento titul byl škole
ministrem školství již třikrát propůjčen.
Zájmové kroužky: zájmová činnost je organizována ve 30 kroužcích prostřednictvím Domu dětí a
mládeže hlavního města Prahy; Aj od 1. roč., flétnový a kytarový soubor – 60 členný
Využití kapacity: V září 2013 byly upraveny čtyři třídy pro potřeby mateřské školy. Již sedm let
v základní škole počet žáků přibývá. Je to dáno především výstavbou „Zeleného města“ na hranicích
městské části Praha 3 a městské části Praha 9, i generační obměnou ve spádové oblasti školy.
Doplňková činnost: pronájem učeben, pronájem tělocvičen
www.zschmelnice.cz



Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
IČ: 63831368

Budova: je z roku 1913, budova má 4 nadzemní podlaží
Kapacita budovy: 735 žáků
Školní vzdělávací program: „ ŠVP „Lupáčovka“
Profilace školy: Škola uplatňuje program se specifikací pro rozšířenou výuku jazyků s významnou
podporou digitálních technologií, kde je na špičce v oboru. V současné době realizuje
experimentální projekt možného využití tabletů a smartphonů žáků v režimu BYOD. Škola se podílí
na projektech bilingvní výuky CLIL a na realizaci celé řady společenskovědních projektů s přesahem
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do běžného občanského života. Sem patří program etické výchovy či projekt integrace cizinců.
Spolupracuje s celou řadou institucí, jako jsou například vysoké školy či Ústav pro studium
totalitních režimů. Součástí školního vzdělávacího programu je i intenzivní podpora využívání
digitálních technologií přímo ve výuce humanitních a přírodovědných předmětů. Program je
zaměřen na vytváření tzv. soft skills, které umožňují následně lepší praktické využívání těchto
nástrojů ve studiu a v pracovním procesu (např. psaní všemi deseti). Druhým základním rysem
školy je podpora světových jazyků, rozšířená výuka nejméně dvou z nich s podporou rodilých
mluvčí a s následným vyústěním v projektech mezinárodní spolupráce (Děti jako my – ACES či
Europe beyond borders – Comenius). V rámci školy jsou podporováni talentovaní žáci, ale i žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je také věnován projekt Děti jako my. Škola je
součástí sítě škol ASP UNESCO, ASIA EUROPE CLASSROOM NETWORK a MICROSOFT Partners in
Learning. Je akreditovaným střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro digitální
technologie.
Zájmové kroužky: více než 50 pro cca 70% vlastních žáků, kurzy a neformální vzdělávání pro žáky
školy a starší občany MČ Praha 3.
Využití kapacity: Úředně nastavená kapacita školy umožnila vedení školy zřídit dostatečný počet
odborných učeben, a tím zkvalitnit výuku. Po předchozím poklesu přibližně o jednu třídu ročně se
od školního roku 2011/2012 počty žáků školy zvyšují.
Doplňková činnost: akreditované kurzy, osvětová činnost, pronájem nebytových prostor
a souvisejících služeb, pronájem bytu a souvisejících služeb.
www.lupacovka.cz



Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
IČ: 63831376

Budova: je z roku 1930, 4 nadzemní podlaží,
Kapacita: 335 žáků
Školní vzdělávací program: „ZŠ Pražačka“
Profilace školy: Vedle běžných tříd jsou ve škole třídy specializované pro děti se specifickými
poruchami učení. Specializovaná třída je v každém ročníku II. stupně (6. - 9. r.). Pro děti s odkladem
školní docházky je zřízena přípravná třída. Ve škole působí speciální pedagog.
Zájmové kroužky: sportovní, dramaticko literární, aerobik, badminton, volejbal, florbal, taneční,
výtvarný, počítačový, vaření, keramika
Využití kapacity: Škola má ve své vzdělávací nabídce od druhého stupně třídy pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami, které se naplňují do počtu 12 žáků, stejně jako přípravná
třída. Tyto faktory fakticky naplněnost školy snižují. Čtyři třídy jsou v současné době pronajaty
Gymnáziu Pražačka, které sídlí ve stejné budově.
Doplňková činnost: pronájem tělocvičen, učeben, střešních a dalších nebytových prostor, pronájem
bytu.
www.zsprazacka.cz
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Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic
22/121
IČ: 63831406

Budova nám. Jiřího z Lobkovic: je z roku 1937, 4 nadzemní podlaží, 4 víceúčelová hřiště s umělým
povrchem, 2 sezónní vytápěné přetlakové haly pro Tv.
Kapacita budovy nám. Jiřího z Lobkovic: 600 žáků

V budově jsou umístěny třídy I. a II. stupně základní školy.
Budova v Perunově ulici: je z roku 1896, 3 nadzemní podlaží, víceúčelové školní hřiště s umělým
povrchem
Kapacita budovy v Perunově ulici: 500 žáků
V budově probíhá výuka na I. stupni ZŠ a v přípravné třídě. Prostory mateřské školy jsou umístěny
ve druhém a třetím nadzemním podlaží budovy.
Školní vzdělávací program: „Škola pro život“
Profilace školy: Fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy zaměření na matematiku a informatiku,
přírodovědné předměty, florbal nebo VV. Škola má za cíl kvalitní výuku v bezpečném prostředí
a partnerské atmosféře. Při výuce využívá moderní metody a technologie, pracuje formou školních
projektů. Zapojuje se také do mezinárodních projektů. Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku, od 6.
– 7. ročníku druhý cizí jazyk.
Zájmové kroužky: keramika, výtvarná činnost, dramatický kroužek, pěvecký sbor, šachy, angličtina
hrou, konverzace s rodilým mluvčím – angličtina, španělština.
Sportovní kroužky: Školní sportovní klub Lobkowitz má kroužky i pro žáky ostatních škol
a pro dospělé (sport. gymnastika, florbal, street dance, kopaná, míčové hry, atletika, sporťáček…)
Využití kapacity: Sloučením ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic se ZŠ Perunova došlo ke kumulaci úředně
stanovených kapacit obou škol, počty žáků se však výrazně nezvyšovaly. Především v budově
v Perunově ulici, která byla školou s třídami prvního stupně, nebyla kapacita budovy naplněna. Toho
využil zřizovatel k vybudování nové, původně trojtřídní mateřské školy, jejíž kapacita se postupně
navyšovala až na současných 6 tříd s kapacitou 150 míst. V budově je rovněž zřízena přípravná třída
pro děti s odkladem školní docházky. Další volné prostory jsou komerčně pronajímány soukromé
střední škole. V budově na náměstí Jiřího z Lobkovic jsou zřízeny odborné učebny.
Doplňková činnost: pronájmy, hostinská činnost, pronájem bytu
www.lobkovicovo.cz; www.perunka.cz



Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685
IČ: 63831392

Budova: je z roku 1913, má 6 nadzemních podlaží
Kapacita budovy: 620 žáků,
Školní vzdělávací program: „Duhová škola“
Profilace školy: Škola nabízí výuku od 1. ročníku Aj včetně kombinované výuky v předmětech
člověk a jeho svět a matematika metodou CLIL nebo tvořivou dramatiku. Od 4. ročníku mají žáci
možnost rozšířené výuky cizích jazyků (2. cizí jazyk již od 6. roč., příp. 3. cizí jazyk od 7. roč.), nebo
rozšířené matematiky a informatiky při zachování kmenových tříd. Jako druhý cizí jazyk škola nabízí
Nj, Rj, Šj, Fj. Ve škole působí speciální pedagog a školní psycholog/terapeut. Škola má propracovaný
systém péče o žáky s poruchami učení i pro žáky mimořádně nadané. Škola pracuje jako Fakultní ZŠ
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
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Využití kapacity: Úředně stanovená kapacita základní školy umožnila vedení školy vybudovat
několik odborných učeben s kvalitní výukou. Po velkém poklesu žáků ve školním roce 2009/2010 se
počty žáků každoročně zvyšují. V případě potřeby je možné opět vytvořit třídy kmenové.
Doplňková činnost: pronájmy tělocvičen a učeben
www.skola-jirak.cz



Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova
31/800
IČ: 63831431

Budova: je z roku 1892, 4 nadzemní podlaží, škola hřiště nemá, využívá hřiště v Rajské zahradě
Kapacita: 510 žáků
Školní vzdělávací program: „Učíme se pro život“
Profilace školy: Škola „rodinného typu“; menší počet žáků ve třídě umožňuje rozvíjet osobnost
každého dítěte a používat moderní metody aktivního učení. Od 1. ročníku povinný Aj, který prolíná
všemi předměty. Od 4. ročníku výuka AJ 4 hodiny týdně. Škola nabízí výuku žákům s lékařskou
diagnózou autismus.
Aktivity: sportovní soutěže Raketa Vlkovka, vědomostní soutěž Einstein Vlkovky, soutěže Ďáblovy
schody a šejba šejba lusk, školní časopis
Zájmové kroužky: dyslexie s počítačem, míčové hry, florbal, volejbal, logopedická cvičení, Aj,
keramika, příprava na přijímací zkoušky z Čj a M, sborový zpěv, výtvarný kroužek, pohybový
kroužek, internet, keramika
Využití kapacity: Škola se profiluje třídami, které se naplňují do nižšího počtu žáků, od školního
roku 2004/2005 vzdělává autistické děti ve dvou třídách, kde probíhá individuální výuka. Ve škole
trvale klesá počet žáků. Volná místa městská část Praha 3 využije na rozšíření nabídky míst
v mateřské škole, která je součástí základní školy
Doplňková činnost: pronájmy tělocvičen, pronájem bytu, hostinská činnost
www.zsvlkova.cz



Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách
48/1966
IČ: 63831449

Budova: je z roku 1928, 3 nadzemní podlaží, hřiště s umělým povrchem
Kapacita budovy: 320 žáků
Školní vzdělávací program: „ Malá škola pro všechny“
Profilace školy: Důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření rodinné atmosféry.
Od 1. ročníku probíhá výuka Aj, na kterou v odpoledních hodinách navazuje pro zájemce program
EATS (Angličtina s rodilými mluvčími a jejich asistenty v malých skupinách). Škola je členem
Mezinárodní asociace cambridgeských škol.
Zájmové kroužky: Šj, Aj s rodilým mluvčím, výtvarný ateliér, dramatika, keramika, flétna, šachy,
sportovní, Věda nás baví, přípravy na víceletá gymnázia, spolupráce se ZUŠ a, DDM Ulita.
Využití kapacity: Ve škole jsou 3 odborné učebny, z nichž nelze vytvořit kmenové třídy. Ze dvou
učeben ŠD lze vytvořit kmenové třídy. Žáci jsou na výuku cizího jazyka rozdělováni do skupin, což
klade zvýšené nároky na kapacitu. Počet žáků od školního roku 2007/2008 narůstá.
Doplňková činnost: pronájem tělocvičny, pronájem, kroužky.
www.zsjarov.cz

16

V.

Cíle
Cíle Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 v Praze 3 vycházejí z Programových

cílů Rady městské části Praha 3 pro volební období 2014 – 2018 schválené usnesením
č. 133 ze dne 9.3.2015.

1. Vzdělávání pro budoucnost
„O budoucnosti země, jejím růstu a životní úrovni rozhoduje úroveň školství. Výchova
a vzdělávání je cestou, jak učinit tento svět lepším,“ hovoří se v daném usnesení, uvedené
v záhlaví tématu školství, sport a volný čas dětí a mládeže.
V současné společnosti se odehrávají rychlé změny, které ovlivňují ekonomiku i celou společnost.
Proto je nutné počítat s tím, že v budoucnosti se musí obsah vzdělávání přizpůsobit trendům. Dotkne
se nejen personálních kapacit, ale i materiálního zázemí.
Cílem Koncepce je identifikovat očekávané změny, převádět je do vzdělávací oblasti a zajistit
dostatečné kapacity pro předškolní a základní vzdělávání.

Předškolní vzdělávání
Základní předpoklady pro celoživotní učení se vytvářejí v průběhu předškolního vzdělávání.
Jde o přípravu dítěte na vstup do základního vzdělávání, a proto městská část Praha 3 v souladu
se školským zákonem bude zajišťovat přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Nebude-li možné z kapacitních důvodů dítě umístit do rodiči vybrané školy,
městská část Praha 3 zajistí umístění dítěte do jiné mateřské školy.
Do systému školství je v Praze 3 zařazeno i jedno zařízení jeselského typu pro děti do tří let
věku. MČ Praha 3 do budoucna počítá se začleněním tohoto zařízení do systému některé mateřské
školy, pokud to bude legislativa umožňovat.
V areálu v ulici Buková MČ Praha 3 počítá s vybudováním dalšího zařízení pro děti mladší tří
let.

Základní školy
Bytový projekt Třebešín v katastrálním území Strašnice předpokládá, že bude zahrnut
do spádové oblasti Základní školy J. z Lobkovic.
Druhý projekt bytové výstavby v oblasti Židovských pecí se předpokládá začlenit do spádové
oblasti Základní školy Chelčického.
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Školní stravování
Městská část Praha 3 zajišťuje stravování v mateřských i základních školách. Současná
kapacita školních jídelen je dostačující. Cílem Koncepce pro následující období je vždy zabezpečit
dostatečnou kapacitu stravovacích míst pro mateřské a základní školy a poskytovat stravu
odpovídající zdravému životnímu stylu.

Přehled o školních jídelnách a výdejnách
Kapacita
kuchyně

Výdejna
zajištěna z

MŠ Jeseniova 4,6
MŠ Jeseniova 98
MŠ Jeseniova 204
Waldorfská MŠ
MŠ Libická
MŠ Na Balkáně
MŠ Na Vrcholu

175
115
240
95
200
110

MŠ J. z Lobkovic
MŠ Milíčův dům

150

MŠ Sudoměřská
MŠ U Zásobní zahrady
MŠ Vozová
MŠ Pražačka

100
200
180
180

MŠ Jeseniova
204
ZŠ a MŠ
Chelčického
-

Název školy

-

-

Celkem kapacita v MŠ

1 745

ZŠ Cimburkova
ZŠ a MŠ Chelčického,
odloučené pracoviště Žerotínova – I. stupeň ZŠ, MŠ
ZŠ Jeseniova
ZŠ a MŠ Chmelnice
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ J. z Lobkovic
odloučené pracoviště Perunova - I. stupeň ZŠ, MŠ
ZŠ J. z Poděbrad
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov

750
350
610
750
700
750
600
450
620
520
300

Celkem kapacita ZŠ (včetně kapacit MŠ, které jsou součástí ZŠ)

6 400

Kapacita celkem:

8 145
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ZŠ Pražačka

Zájmové vzdělávání realizované školními družinami
Školní družiny jsou provozovány ve všech základních školách.

Název školy

Kapacita
školní družiny

Počet
přihlášených

Využitelnost
v%

120
200
120
180
350
300
119
350
200
250
125
200

54
172
90
147
292
293
91
167
71
217
70
196

45,0
86,0
75,0
81,7
83,4
97,7
76,5
47,7
35,5
86,8
56,0
98,0

ZŠ Cimburkova
ZŠ a MŠ Chelčického,
odloučené pracoviště Žerotínova - I. stupeň ZŠ
ZŠ Jeseniova
ZŠ a MŠ Chmelnice
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ J. z Lobkovic
odloučené pracoviště Perunova - I. stupeň ZŠ
ZŠ J. z Poděbrad
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov

2. Snižování nerovnosti ve vzdělávání
Každý jednotlivec musí mít možnost maximálně rozvinout vlastní potenciál a musí mu být
zajištěna dobrá dostupnost všech stupňů škol.
Každému dítěti musí být umožněno vstoupit do počáteční etapy předškolního vzdělávání. Je
nutné podporovat účast dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. S tím souvisí i nutnost rozvoje
kompetencí pedagogů a spolupráce škol s fungujícími poradenskými službami.
3. Kvalita vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů
Kvalita vzdělávacího systému je závislá na odborné vzdělanosti a dovednostech pedagogů. Velký
důraz je proto nutné klást na počáteční přípravu pedagogů a jejich pravidelné další vzdělávání.

VI.

Síť škol v Praze 3

1. Městská část Praha 3 je zřizovatelem:
a) 13 mateřských škol + 5 MŠ při ZŠ
b) 10 základních škol
2. Školy a školská zařízení jiných zřizovatelů:
a) Mateřské školy
MŠ - ABC ACADEMY, s.r.o., Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 (soukromá)
MŠ Paleček o.p.s, Praha 3, U Zásobní zahrady 2697/6A (soukromá)
b) Speciální vzdělávání:
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-

Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 (HMP)
Středisko praktického vyučování Inventaria s.r.o, Jičínská 4, Praha 3 (soukromá)
Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o., Praha 3, Chelčického 911/2 (soukromá)

c) Střední vzdělávání
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3,
Komenského náměstí 400/9 (HMP)
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 (HMP)
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 (HMP)
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37(HMP)
Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3 (HMP)
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo
náměstí 2 (HMP)
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3,
Žižkovo náměstí 1 (HMP)
Bankovní akademie-gymnázium, SOŠ a VOŠ, a.s., Vlkova 12, Praha 3 (soukromá)
Střední škola knižní kultury, o.p.s, Perunova 975/6, Praha 3 (soukromá)
Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o., Praha 3, Žerotínova 1100/36
(soukromá)
Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o., pobočka Praha, Praha 3,
Cimburkova 18/600 (soukromá)
Mezinárodní konzervatoř Praha – International conservatory Prague, s.r.o, Praha 3,
Olšanská 55/5 (soukromá)
d) Vysokoškolské vzdělávání
Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí W.Churchilla 4, Praha 3 (veřejná)
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s (soukromá)
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s.r.o., Roháčova 63, Praha 3 (soukromá)
e) Základní umělecké školství
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 (HMP)
Hudební škola HMP, Komenského nám. (HMP)
Baletní škola BcA. Jána Nemce, Táboritská 1000/23, Praha 3 (soukromá)
f)

Zájmové vzdělávání
Dům dětí a mládeže Praha 3-Ulita (HMP)

g) Pedagogicko–psychologické poradenství
Pedagogicko–psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (HMP)

VII. Stanovení prioritních okruhů pro období 2015 - 2020
1. Zařízení pro děti mladší tří let věku
a) Vybudovat další zařízení pro děti mladší tří let věku přednostně s trvalým pobytem
na území městské části
2. Mateřské školy
a) Zajistit místo pro všechny děti s trvalým pobytem na území městské části
b) Zajistit kapacitu vč. materiálního vybavení pro docházku v posledním ročníku mateřské
školy dětem, které mají nastoupit k plnění povinné školní docházky
c) Zajistit provázanost informací o přihlašovaných dětech
d) Zpracovat doporučující kritéria pro přihlašování dětí do mateřské školy
e) Podporovat mateřské školy při začleňování dětí ze znevýhodněných skupin
f) Podporovat sebehodnocení škol
3. Základní školy
a) Zajistit kapacity pro žáky 1. stupně
b) Doporučit vedení škol revizi a inovaci Školního vzdělávacího programu
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pomoci zajistit podmínky personální i materiální pro děti se zdravotním a sociálním
znevýhodněním ve formě podpůrných opatření
Pomoci zajistit podmínky pro nadané žáky
Doporučit zkvalitnění výuky na 2. stupni a zmírnit tak odliv žáků na jiné školy
Podporovat výuku finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně
Podporovat provázanost volnočasových aktivit se školskými zařízeními
Podporovat sebehodnocení škol
Doporučit vedení škol zajistit technologicky přijatelnou zpětnou vazbu rodičům
o výsledcích vzdělávání jejich dítěte v jiných než profilových předmětech
Podporovat doplňkovou činnost

4. Školní družiny
a) Podporovat atraktivní programy, které naplní kapacitu družin
b) Podporovat organizaci aktivit v době prázdnin
5. Školní kuchyně
a) Podporovat zdravé stravování
b) Podporovat projekty zaměřené na správné stravovací návyky a zdravý životní styl
c) Podporovat centrální nákup trvalých potravin pro školní jídelny
d) Umožnit doplňkovou činnost formou prodeje jídel přes ulici

VIII. Závěr
Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 v Praze 3 sleduje maximální rozvoj a plné
využití potenciálu všech dětí a žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti. Je kladen důraz na podporu
cílenou, dlouhodobou, systematickou, která zahrnuje oblasti formálního i neformálního a zájmového
vzdělávání. Městská část Praha 3 aktivně spolupracuje se všemi mateřskými i základními školami, a
to podporou jejich činnosti na základě požadavků a poptávky veřejnosti. Městská část Praha 3 si je
vědoma, že investice do vzdělávání je investicí s vysokým procentem návratnosti.
Zkratky:
Aj – anglický jazyk
DZ - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 –
2016
HMP – hlavní město Praha
Koncepce - Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3
PC P3 - Programové cíle Rady Městské části Praha 3 pro volební období 2014 – 2018 schválené
usnesením č. 133 ze dne 9.3.2015
MČ P3 – Městská část Praha 3
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PedF UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
SPgŠ – Střední pedagogická škola
SR - Statistická ročenka hlavního města Prahy 2014
VV – výtvarná výchova

Přílohy – tabulková část:
Mateřské školy:
1. Vývoj počtu dětí
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2. Celkové náklady na jedno dítě z příspěvku MČ Praha 3
Základní školy:
3.
4.
5.
6.

Vývoj počtu žáků
Počet žáků ve třídách
Celkové náklady na jednoho žáka z příspěvku MĆ Praha 3
Využití kapacit kuchyní všemi přihlášenými strávníky
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Tabulky – mateřské školy (vždy k 30. 6. daného roku)
1. Vývoj počtu dětí

Název školy
MŠ Jeseniova 4,6
MŠ Jeseniova 98
MŠ Jeseniova 204
Waldorfská MŠ
MŠ Libická
MŠ Na Balkáně
MŠ Na Vrcholu
MŠ J. z Lobkovice
MŠ Milíčův dům
MŠ Sudoměřská
MŠ U Zásobní zahrady
MŠ Vozová
MŠ Pražačka
MŠ Žerotínova
MŠ Chmelnice
MŠ Perunova
MŠ Přibyslavská
MŠ Jarov*

Celkem
*Provoz MŠ byl zahájen v dubnu 2015

Kapacita
škol

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

175
100
112
75
170
100
80
121
68
100
156
157
154
75
56
150
75
112

175
100
108
75
170
100
80
100
68
100
100
129
130
75
0
75
75
0

175
100
84
75
170
100
80
100
68
100
100
156
130
75
0
125
75
0

175
100
112
75
170
100
80
100
68
100
100
156
130
75
0
150
75
0

175
100
112
75
170
100
80
100
68
100
100
156
130
75
48
150
75
0

175
100
112
75
170
100
80
121
68
100
100
156
154
75
54
150
75
42

2 036

1 660

1 713

1 766

1 814

1 907

2. Celkové náklady na jedno dítě z příspěvku Městské části Praha 3 na rok v Kč

Název školy*

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

MŠ Jeseniova 4,6
7 429
7 429
7 429
7 429
7 057
MŠ Jeseniova 98
10 000
10 500
10 500
10 700
10 165
MŠ Jeseniova 204
11 574
15 595
12 683
12 683
12 049
Waldorfská MŠ
13 333
13 333
13 333
13 333
12 667
MŠ Libická
8 529
8 765
8 824
9 000
8 550
MŠ Na Balkáně
12 000
12 600
12 600
12 800
12 160
MŠ Na Vrcholu
10 280
10 280
10 375
10 375
9 856
MŠ J. z Lobkovic
12 220
13 000
13 000
13 300
10 442
MŠ Milíčův dům
19 118
20 588
20 588
21 324
20 257
MŠ Sudoměřská
11 600
11 600
11 600
11 600
11 020
MŠ U Zásobní zahrady
10 300
10 500
10 500
10 500
9 975
MŠ Vozová
17 054
15 385
16 615
17 256
16 394
MŠ Pražačka
8 462
8 846
10 000
10 615
8 513
*Náklady na jedno dítě jsou u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ evidovány jedním číslem za organizaci, proto v tomto přehledu nejsou uvedeny MŠ,
které jsou součástí ZŠ.
.

Tabulky – základní školy (vždy k 30. 6. daného roku)
3. Vývoj počtu žáků

Název školy
ZŠ Cimburkova
ZŠ a MŠ Chelčického

Kapacita
školy
231
1150

odloučené pracoviště Žerotínova - I. stupeň ZŠ

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

176
394
z toho
88

176
367
z toho
71

181
404
z toho
95

193
450
z toho
101

201
480
z toho
107

ZŠ Jeseniova

652

478

511

505

553

620

ZŠ a MŠ Chmelnice

600

331

358

405

475

502

ZŠ Lupáčova

735

555

582

599

639

672

ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ J. z Lobkovic

335

207
382
z toho
58
364

231
384
z toho
71
374

237
386
z toho
87
375

254
407
z toho
91
397

odloučené pracoviště Perunova - I. stupeň ZŠ
ZŠ J. z Poděbrad

620

190
392
z toho
75
336

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

510

199

197

195

189

186

ZŠ a MŠ Jarov

320

248

245

248

245

253

6 253

3 299

3 389

3 526

3 742

3 972

1100

Celkem:

4. Počet žáků ve třídách

Název školy

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Počet
tříd

Využití
v%

Počet
tříd

Využití
v%

Počet
tříd

Využití
v%

Počet
tříd

Využití
v%

Počet
tříd

Využití
v%

12

14,7

12

14,7

12

15,1

12

16,1

12

16,8

22
z toho
5

17,9
z toho
17,6

21
z toho
4

17,5
z toho
17,8

23
z toho
5

17,6
z toho
19,0

25
z toho
5

18,0
Z toho
20,0

26
z toho
5

18,5
z toho
21,4

ZŠ Jeseniova **

23

20,8

23

22,2

22

23,0

21

26,3

24

25,8

ZŠ a MŠ Chmelnice

16

20,7

17

21,1

19

21,3

20

23,7

21

23,9

ZŠ Lupáčova

23

24

23

25,3

24

25,0

26

24,6

27

24,9

ZŠ Pražačka*

12

15,8

12

17,3

14

16,5

14

16,9

14

18,1

20
z toho
5

19,6
z toho
14,8

18
z toho
4

21,2
Z toho
14,5

18
z toho
4

21,3
z toho
17,8

19
z toho
5

20,3
z toho
17,4

20
z toho
5

20,4
z toho
18,2

ZŠ J. z Poděbrad

16

21

18

20,2

18

20,8

17

22,1

19

20,9

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta *

13

15,3

12

16,4

13

15,0

12

15,8

12

15,5

ZŠ a MŠ Jarov

10

24,8

10

24,5

10

24,8

10

24,5

10

25,3

ZŠ Cimburkova *
ZŠ a MŠ Chelčického *
pracoviště Žerotínova - I. stupeň ZŠ

ZŠ a MŠ J. z Lobkovic
pracoviště Perunova - I. stupeň ZŠ

* Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se naplňují do nižšího počtu žáků podle § 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění
** Ve škole přibývá žáků plnících povinnou školní docházku zvláštním způsobem podle § 38 školského zákona

5. Celkové náklady na jednoho žáka z příspěvku Městské části Praha 3 na rok v Kč

Název školy

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

ZŠ Cimburkova

18 750

19 318

19 062

20 468

22 153

ZŠ a MŠ Chelčického *
pracoviště Žerotínova - I. stupeň ZŠ

13 859

14 932

14 000

12 888

11 581

ZŠ Jeseniova

10 669

10 176

10 297

9 494

8 044

ZŠ a MŠ Chmelnice*

9 668

9 218

8 148

6 692

7 059

ZŠ Lupáčova

7 928

7 560

7 364

7 044

6 363

ZŠ Pražačka

15 263

14 010

12 554

12 321

10 921

ZŠ a MŠ J. z Lobkovic *
pracoviště Perunova - I. stupeň ZŠ

11 542

10 828

10 281

10 243

9 364

ZŠ J. z Poděbrad

14 583

13 736

13 369

13 333

11 965

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta*

15 328

16 176

16 893

17 466

16 784

ZŠ a MŠ Jarov **

8 504

8 980

8 871

9 020

20 514

*Do uvedené částce jsou zahrnuty náklady i na děti v MŠ
** Do uvedené částky jsou zahrnuty i děti z MŠ pouze ve školním roce 2014/2015

6. Využití kapacity kuchyně všemi přihlášenými strávníky, včetně MŠ

Název školy
ZŠ Cimburkova
ZŠ a MŠ Chelčického
pracoviště Žerotínova
ZŠ Jeseniova
ZŠ a MŠ Chmelnice
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ J. z Lobkovic
pracoviště Perunova
ZŠ J. z Poděbrad
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov

Kapacita ŠJ
0

2010/2011
Přihlášení
%
0

2011/2012
Přihlášení
%
0

2012/2013
Přihlášení
%
0

2013/2014
Přihlášení
%
0

2014/2015
Přihlášení
%
0

750

562

75%

603

80%

592

79%

650

87%

686

91%

350

207

59%

188

54%

211

60%

213

61%

240

69%

610

473

78%

473

78%

467

77%

440

72%

457

75%

750

356

47%

425

57%

451

60%

555

74%

587

78%

700

572

82%

601

86%

614

88%

655

94%

694

99%

750

551

73%

477

64%

544

73%

471

63%

517

69%

600

427

71%

423

71%

428

71%

383

64%

377

63%

450

211

47%

285

63%

281

62%

309

69%

301

67%

620

425

69%

462

75%

454

73%

428

69%

454

73%

520

279

54%

277

53%

268

52%

269

52%

278

53%

300

267

89%

268

89%

269

90%

260

87%

273

91%

