
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-01 Koncep ní ízení rozvoje školství PÚ07 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 Rozvinutá ob anská vybavenost m sta a posílení úlohy Mnichova 
Hradišt  jako spádového centra 

Garant aktivity: M stský ú ad Mnichovo Hradišt  – Finan ní a školský odbor  

Partne i aktivity: editelé základních škol z izovaných m stem 
editel Gymnázia, p ípadn  zástupce z izovatele (St edo eský kraj) 

Lokalizace: M sto Mnichovo Hradišt
Soulad s územním 
plánem: nerelevantní 

  

Doba realizace: 

6 m síc  - zpracování koncepce 
Doba celkové realizace aktivity bude 
up esn na na základ  rozhodnutí o 
zpracování Koncepce jako 1. Fáze 
realizace aktivity 

Zahájení: V závislosti na rozhodnutí vedení m sta o 
zpracování Koncepce 

Ukon ení: V závislosti na zahájení prací  

Odhad náklad :  250-350 tis. K

Rozd lení náklad : 1. fáze - externí zpracování – 250 – 350 tis. K
2. fáze – koordinace innosti  

Zdroje financování: Rozpo et m sta 

  

Komentá : 

P edm tem aktivity je: 
1. fáze  

Zpracování Koncepce rozvoje školství ve m st . Hlavním cílem je 
dokonalé zmapování sou asné situace (aktuální kapacity, spádovost, 
škol, dopravní dostupnost, ekonomická analýza, zdroje) a ve vazb  na 
výstupy této fáze návrh opat ení vedoucích k optimálnímu využívání 
kapacit školské infrastruktury, p ípadn  další doporu ení. Z d vodu 
schopnosti nadhledu p i zpracování Koncepce se doporu uje 
zpracování externím zpracovatelem ve spolupráci se zástupci garanta 
aktivity a uvedených partner . 

2. fáze 
Zajišt ní koordinace innosti škol a školských za ízení ve vazb  na 
záv ry ze zpracované Koncepce, organizování pravidelných setkávání 
zainteresovaných subjekt  za ú elem napl ování záv r  plynoucích ze 
zpracovaného dokumentu. 

Ekonomické dopady – nastartování procesu koncep ního ízení oblasti školství 
vytvá í podmínky a p edpoklady pro efektivní nakládání finan ních prost edk  – 
promyšlené po izování vybavení, pom cek, vytvá ení technického zázemí 

Spole enské dopady – vyjasn ní pozic jednotlivých aktér  – zklidn ní sou asné 
rivality mezi školami 
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Ekologické dopady – nelze jednozna n  vyjád it, v p ípad  investi ních akcí lze 
p edpokládat aplikaci princip  trvale udržitelného rozvoje -> pozitivní ekologické 
dopady. 

Rizika realizace: Výb r vhodného zpracovatele 
Ochota vedení škol ke spolupráci 


