Pracovní skupina pro financování
Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro kulturní povědomí
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Městská část Praha 1 realizuje v období
od února 2019 do září 2022
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II)

MAP II navazuje na
úspěšný dvouletý projekt MAP
I, který byl ukončen v září 2018. Cílem
projektu je pokračovat v setkávání zástupců
organizací formálního, neformálního, zájmového a
volnočasového vzdělávání v Praze 1. Bude popsán a
analyzován současný stav vzdělávací soustavy a budou
nalezena řešení společných problémů těchto organizací.
Jednoznačným cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání
v území Prahy 1. Důležitými tématy projektu budou
modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení,
plánování a realizace investic, využívání prázdných
objektů v okolí škol, hledání alternativních
možností pro sportovní vyžití a způsoby
navyšování
finančních
prostředků
určených pro školství, včetně jejich
efektivního využívání.

Principy
• Dobrovolnost
/ účast v projektu je
dobrovolná
• Partnerství / spolupráce subjektů
a osob
• Otevřenost / všechny aktivity jsou
otevřené veřejnosti
• Heterogenita / setkávání osob napříč
vzděláním a profesemi
• Odbornost / postupy v
souladu s vědeckým
poznáním
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Součástí
MAP II budou
odborné pracovní skupiny
pro financování, rozvoj čtenářské
gramotnosti a rozvoj potenciálu
každého žáka, pro rozvoj matematické
gramotnosti a rozvoj potenciálu každého
žáka, rovné příležitosti, kulturní povědomí.
Počítáme s pokračováním vybraných aktivit
jako např.Rodičovská akademie (setkávání
rodičů s odborníky nad aktuálními
tématy) či setkávání pedagogů v
rámci workshopů, seminářů,
konferencí, výstav.

Cíle
• Zvýšení kvality
vzdělávání dětí a žáků do
15 let věku
• Podpora učitelské profese, zvýšení
prestiže tohoto povolání
• Udržitelné nastavení spolupráce relevantních subjektů ve vzdělávání
• Budou nalezena řešení společných problémů
• Definování investičních i neinvestičních priorit
•Vytvoření strategického rámce rozvoje

Historický dům v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

Jednou
z priorit MČ Praha
1 zařazené do projektu MAP
II je spojit záchranu historického
domu s využitím pro potřeby dětí,
mládeže a občanů Prahy 1. MČ Praha 1
vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 částku
45 mil. Kč na rekonstrukci objektu.
Předpokládané celkové náklady činí cca
70 mil. Kč. V roce 2018 byl zpracován
projekt na rekonstrukci Atelierem
KAVA.

Dům
číslo
8
vznikl
sloučením dvou až tří gotických
domů. Nazýván byl v průběhu času
různě: „Na pískách“, „Dům Ratzenberský“, „U
Skalských“, „Na hrubé skále“. Dům leží v Petrské
čtvrti. Základem její uliční osnovy se stala starobylá
osada u sv. Petra, historie osídlení zde sahá až do střední
doby bronzové, možná i dále. Truhlářská ulice, ze které je
přístupný, se dříve jmenovala Hrnčířská, podle zde sídlících
řemeslníků. Prokazatelná zástavba se váže ke konci 16. století,
kdy zde stála dvojice domovních jednotek. Od třicetileté
války byl dům zpustlý, roku 1686 započala obnova, 1689 byl
podpálen francouzskými vojsky. Po požáru nastala rychlá
obnova. Roku 1723 se udává jako dvojpodlažní, zčásti
ve stavbě, z kamene. V roce 1814 je dům zapsán
jako jednopatrový s modlitebním sálem, dobře
vystavěný, se zahradou. V téže době zde
byla povolena evangelická škola.

Sklepy
i podstatná část
přízemí jsou gotické,barokní
přestavby spadají do konce 17.
století a do 1. čtvrtiny 18. století.
Zásadní klasicistní přestavba proběhla
po r. 1784, kdy objekt získala evangelická
církev a zřídila v 1.patře modlitebnu (místo
původního tanečního sálu).V 2. polovině
19. století byla dostavěna přízemní
dvorní křídla, která byla roku 2004
odstraněna.

Hodnotnou
součástí stavby je
historický krov, provedený
jako ležatá stolice s ondřejskými kříži.
Dle dendrochronolického průzkumu je
postaven z dřeva těženého v letech 1688 1689. Historické věšadlo, které bylo zřízeno
pro vynesení stropních trámů kvůli výstavbě
prostoru tanečního sálu, je provedeno ze
stromů kácených v letech 1760-1762.
Objekt je částečně podsklepený, má
2 nadzemní podlaží a je zastřešen
valbovou střechou.
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Historický dům v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

Modlitebna
Dům je též pevně spojen
s historií evangelického hnutí v
českých zemích. V roce 1791 byl vydán
toleranční patent,v následujícím roce 1792 vznikla
v Praze německá vojenská církev augšpurského
vyznání. V témže roce byl ustanoven i český sbor, který
tvořilo devět pražských rodin, a lidé z okolí.
V roce 1784 evangelíci zakupují dům vTruhlářské a přeměňují
taneční sál na modlitebnu pro 300 osob. Ostatní prostory v
domě byly upraveny na byt duchovního, kostelníka a kantora.
Farní zahrádka domu byla osázena jabloněmi, švestkami,
broskvemi a vinnou révou.
Na památku prvního pražského tolerančního faráře,
Matěje Markovice (+1793), byla v prostoru modlitebny,
kde kázal, umístěna cínová pamětní deska. Později
přemístěná ke sv. Salvátoru.

Modlitebna dále
sloužila českému sboru, ale
množily se stížnosti, že je malá a
nestačí počtu věřících, kteří se tísní i
v předsíni, a létě až omdlívají v tlačenici.
Roku 1859 musel být podepřen strop, jak
dokládají i historické rytiny. Roku 1863 sbor
získává kostel sv. Salvátora, a prostory v
Truhlářské jsou pronajímány, modlitebna
opět slouží jako taneční sál.Roku 1905
sbor dům v Truhlářské prodává
jako nadbytečný.

Jak je patrno z
historických rytin,a dokládá
to i provedený stratigrafický
průzkum, modlitebna byla zdobena
malbou provedenou technikou nepravé
fresky, s motivem iluzivní architektonické
výzdoby prostoru.
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Návrh rekonstrukce historického domu v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

Dům
je
v
současné době v havarijním
stavu, rekonstrukci naléhavě
potřebují všechny jeho části. Pro
různé vrstvy přestaveb od 19. století
po současnost je nesmírně nepřehledný
a rozdrobený do malých prostor. Návrh
tyto novodobé konstrukce nevalné
kvality odstraňuje a obnovuje
místnosti v jejich původních
stopách.

Pro plnohodnotné
využití domu je navrženo
zpřístupnění a využití všech prostor
domu - tedy i sklepů a podkroví. Proto
je hmota domu doplněna o novou venkovní
schodišťovou věž s výtahem. Ta umožňuje
dostatečně kapacitní a bezbariérový přístup do
všech podlaží, a jejich využití pro větší počet
osob z hlediska požárních úniků.Obdobně jako
jsou novodobé zásahy čitelné v exteriéru,
i interiér je lokálně doplněn o drobné
vestavky s potřebnými funkcemi
(sociální a technická zařízení).

Historické
sklepy, velkorysé
prostory s valenou gotickou
klenbou, jsou využity pro
víceúčelové sály. Nezbytné zázemí
je zřízeno v komunikační věži. Kromě
ní jsou prostory přístupné novým
točitým schodištěm navazujícím na
vstupní halu přízemí, je tedy možné
souběžné užití obou prostor.

Přízemí
je nyní rozděleno na
dvě části průjezdem, přístup na
domovní schodiště je ze dvora. Návrh
obnovuje část sloupové haly, o které je
zmínka v historických průzkumech. Ta nově, spolu
s prostorem průjezdu, tvoří hlavní vstupní prostor s
recepcí. Na tuto navazují vertikální komunikace: stávající
domovní schodiště, nové točité schodiště do sklepa a
venkovní schodišťová věž. Ve východní části objektu jsou
umístěny do ulice kanceláře personálu budovy, místnost
s valenou klenbou je navržena pro rukodělnou dílnu.
Prostory na západní straně s lunetovými klenbami slouží
jako klubové zázemí pro čekající návštěvníky objektu
a jejich doprovod. Zároveň umožňují separátní
využití, např. pro výstavní účely - vzhledem k
možnosti samostatného přístupu přímo
z ulice.
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Návrh rekonstrukce historického domu v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

V patřeje obnoven
prostor modlitebny přes
celou hloubku domu, s možností
jeho provozního oddělení na dvě části
mobilní stěnou. Ta je tvořena z panelů
zajišťujících i zvukové oddělení místností.Ve
zbytku dispozice jsou další dvě neprůchozí
místnosti - učebny. Nezbytné sociální zázemí
je umístěno v novodobém vestavku, včetně
malých šaten a sprch pro pohybové aktivity
návštěvníků. V prostoru modlitebny
bude obnovena původní výzdoba
jejích stěn.

Podkroví
je navrženo jako
jeden prostor, a je doplněno
dvěma vestavky technického a
sociálního příslušenství. Ty prostor
opticky dělí, a umožňují variabilnější provoz.
Prosvětlení zajišťují novodobé celoskleněné
vikýře na dvorní straně, a obnovené vikýře
do ulice. Historický vysoce kvalitní krov
bude restaurován a veškeré jeho prvky
budou viditelné, i věšadlová konstrukce
umístěná do krovu při výstavbě sálu v
18. století bude znovu zapojena
do své funkce.

Domovní
dvůr je proveden
jako částečně zpevněný pro
venkovní akce, doplněný zelení a
hracími prvky, včetně lezecké stěny.
Hmota schodišťové věže a objektu
přemístěné trafostanice je zjemněna
popínavou zelení. Od ulice je dvůr
oddělen transparentní branou,
skrze kterou je čitelná historická
nárožní podoba domu.
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Příklady využití historického domu v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

Využitím domu se zabývala v letech 2016, 2017a 2018 pracovní skupina za tím účelem zřízená.
Pracovní skupina věděla, že nové centrum by:
• nemělo konkurovat ZUŠ na Praze 1
• mělo by být pro všechny (nízkoprahovost), nejen děti talentované
• mělo by doplňovat spektrum nabídky ostatních organizací (škol, sportovních klubů, výtvarných
kroužků apod.)
Pracovní skupina se rozhodla, že vyjede za hranice Prahy 1. Dostala dva tipy na fungující centra.
Prvním byla Techmania Science Center v Plzni, druhým Hobby centrum na Praze 4.
Co nás zaujalo v Plzni?
•
•
•
•
•

Robotika
3D formáty
Interaktivní expozice
Úniková hra pro děti
Programy pro školy - https://edu.techmania.cz/ program je kompletně zařazen do RVP a opatřen
klíčovými slovy.
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Příklady využití historického domu v Truhlářské ulici, čp. 1113/8, Praha 1

Co nás zaujalo v Hobby centru? Centrum je zřízeno jako DDM Praha 4.
-

Široké spektrum cílových skupin (předškoláci, školáci, teenageři, dospělí, senioři)
Centrum předškolních dětí Sluníčko a Sedmikráska
Klub maminek
Výukové programy pro MŠ, ZŠ
Čajovna pro rodiče
Otevřený klub deskových her
Čítárna
Akce v zahradě Hobby centra
Letní školka Léto pro předškoláky
Kroužek modelářů
Kroužek animace
Nahrávací studio pro teenagery
Výlety do přírody
Výstavy prací dětí
Příměstské a pobytové tábory
Cyklus Cesty za uměním
Vodácké a výtvarné víkendy
Klubovna pro seniory (kurz PC, kurz relaxace, trénink paměti)
Senior hobby klub

Obě zařízení zaměstnávají na pozicích lektorů profesionály s potřebnou kvalifikací.
Které činnosti se dají přenést do historické budovy v centru Prahy?
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Výzva ke komunikaci, inspiraci, spolupráci

• Jak byste využili prostory domu v Truhlářské ulici čp. 8 ?
• Co myslíte, že na Praze 1 chybí pro děti a žáky?
• Co myslíte, že na Praze 1 chybí pro teenegery?
• Co myslíte, že na Praze 1 chybí pro dospělé?
• Co myslíte, že na Praze 1 chybí pro seniory?
• Jaké aktivity se hodí do historického domu?

Vaše názory nás zajímají.
Připravili jsme pro Vás krátké dotazníkové šetření.
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Informace o projektu MAP
web: MČ Praha 1 https://www.praha1.cz/skolstvi-a-spolky/
mistni-akcni-plan-vzdelavani/
e-mail: map@praha1.cz
facebook: map praha 1
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