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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod   

3. jednání, 13. 10. 2016, 15.00 – 17.30 hod, Oranžová zahrada, Český Brod   

 

Zápis z jednání 

Setkání se zúčastnili členové Řídícího výboru (dále jen ŘV), z celkového počtu 26 členů se 

zúčastnilo 19 členů a dva hosté. Seznam zúčastněných je uveden v příloze č. 1.  Jednání vedl 

Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Region Pošembeří o.p.s.  

Program setkání:  

1. Uvítání účastníků, zahájení setkání  

2. Informace o aktualizaci Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Český 

Brod 

3. Zpráva o průběhu projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP 

Český Brod  

4. Akční plán vzdělávání na školní rok 2016 – 2017 – spolupráce rodičů se školami  

5. Odborný příspěvek k čtenářské gramotnosti  

6. Diskuze a prostor pro vaše náměty a připomínky 

7. Závěr a další postup 

Ad. 1   

Mgr. Miloslav Oliva přivítal zúčastněné členy ŘV a hosty a představil jednotlivé body 

programu jednání.  

 

Ad. 2 

V této části byli přítomní členové ŘV seznámeni se změnami v Lokální strategii výchovy a 

vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025 (dále jen „LOS“). Na 

aktualizaci tohoto dokumentu začalo být pracováno od jara 2016, hlavní změnou bylo 

doplnění problematiky předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání je jedním z hlavních 

témat, na které by se měl zaměřit místní akční plán vzdělávání. V LOS byly doplněny profily 

jednotlivých mateřských škol v území ORP a popsány statistické údaje týkající se počtu dětí, 

kapacit MŠ, pedagogů apod. SWOT analýza a formulace problémových oblastí a cílů byla 

vytvářena na pravidelných setkáních se zástupci MŠ.   LOS bude východiskem pro tvorbu 

místního akčního plánu. 

  

Ad. 3  
 

Ing. Jiřina Soukupová informovala zúčastněné o průběhu projektu Sdílené radosti a strasti 

škol ve správním obvodu ORP Český Brod ve vztahu k jednotlivým klíčovým aktivitám. 
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Personální podpora škol formou asistentů a logopedů mohla být využita pouze do 30.6.2016, 

od tohoto data se počítalo, že školy budou využívat pro tyto pozice šablonové projekty.  

V rámci projektu probíhá pravidelné setkávání mateřských a základních škol, pro školy jsou 

pořádány různé semináře a exkurze. Dále mají možnost využívat supervize. Bližší informace 

jsou uvedeny v přiložené prezentaci.   

Na předchozím jednání ŘV dne 16. 6. 2016 byl schválen Strategický rámec MAP, který 

obsahuje priority ve vzdělávání, mimo jiné obsahuje investiční záměry škol a dalších 

organizací působících ve vzdělávání. Zanesení projektu do tohoto dokumentu je podmínkou 

při hodnocení žádosti o podporu do IROP. Strategický rámec má být vždy jednou za půl roku 

aktualizován a znovu schválen. Vzhledem k tomu, že další jednání ŘV je naplánováno na 

únor 2017, bude se případná aktualizace Strategického rámce MAP schvalovat per-rollam. 

Aktuálně je možné předkládat nové projektové záměry nebo upravovat stávající záměry, 

s informacemi o těchto záměrech je třeba se obracet na Janu Tůmovou, tel. 608 265 566, 

email: tumova@posemberi.cz.  

 

 

 Ad. 4  

V této části programu byli členové ŘV vyzváni, aby sdělili své návrhy, jak více zapojit rodiče 

do aktivit škol a jak je aktivizovat. Ze skupinové práce vzešly návrhy uvedené v příloze č. 2. 

Tyto návrhy budou využity pro další práci na Místním akčním plánu a při setkáních se 

základními a mateřskými školami.  

Ad. 5 

V této části zazněl příspěvek od odbornice na čtenářskou gramotnost Vladimíry Strculové. 

Vysvětlila pojmy týkající se čtenářské gramotnosti a představila činnost čtenářských klubů, 

které vede. Zmínila inspirativní projekty  Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Family 

Foundation) a projekt Mapy učebního pokroku (Scio), v rámci něhož byla vytvořena 

čtenářská kontinua. Více informací lze nalézt v příloze č. 3, kde jsou shrnuty podstatné 

informace týkající se čtenářské gramotnosti. Rovněž je možné se obrátit na lektorku, email: 

strculova@volny.cz .  

Ad. 6 

V diskusi se řešila udržitelnost projektů. Ing. Lenka Kriegischová informovala, že výzva 

v rámci ITI pro školy bude vyhlášena v polovině února 2017.  

Další jednání ŘV MAP se uskuteční v únoru 2017, zde by se mělo řešit obsahové zaměření 

šablon pro školy.   

Zapsala: Jana Tůmová, 

V Českém Brodě, dne 24.10.2016 

mailto:tumova@posemberi.cz
mailto:strculova@volny.cz


3 

 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 2. setkání Řídícího výboru pro zpracování MAP ORP Český Brod  

2. Přehled návrhů, jak více zapojit rodiče do činnosti škol, vzniklých na jednání ŘV  

3. Informace k čtenářské gramotnosti – samostatná příloha  

4. Prezentace k postupu projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP 

Český Brod – samostatná příloha 

5. Prezentace k Lokální strategii výchovy a vzdělávání  - samostatná příloha  
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Příloha č. 1  
 

Přehled  členů ŘV přítomných na 3. jednání ŘV MAP   

 

Příjmení Jméno  Titul Organizace Plná moc 

Halaxová Jana Mgr.  MŠ Doubravka, ředitelka  

Fejfarová  Martina Bc.  Město Český Brod, vedoucí odboru 

sociálních věcí  

 

Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí  

Kriegischová Lenka Ing.  Zástupce ITI Pražské metropolitní 

oblasti 

 

Lancová  Veronika Mgr.  Poradna Český Brod, speciální pedagog  

Milotová  Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka   

Nekolný Jakub Bc.  Město Český Brod, starosta  

Nouza  Jaroslav   LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice   

Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým   

Pačesová  Linda Ing. Arch. Dokolečka Doubravčice  

Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel  

Petrásková Eva  Zástupce ZUŠ, rodič   

Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka  

Schneider Pavel PaedDr. Mgr. Krajský úřad Středočeského kraje   

Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel  

Šindelářová  Jitka  ZŠ Tuklaty, rodič   

Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod  

Zdražilová  Martina  Ing Obec Tismice, starostka  

Zumrová Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka  

 

Omluveni: 

Mgr. Hana Dočkalová, město Český Brod  

Mgr. Alena Černá, ZŠ Poříčany, pedagog 

Mgr. Ivo Kocum, ředitel Gymnázia Český Brod  

Ing. Lucie Tlamichová, rodič, zastupitelka městyse Kounice  

Luděk Urbanec, obec Vitice, starosta 

 

 
Hosté: 

Mgr. Kristina Kleinwächterová, asistentka manažera ITI Pražské  metropolitní oblasti 

Vladimíra Strculová Procházková, FZŠ prof. Otokara Chlupa, PedF UK  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Příloha č.2 
 

Návrhy na to, jak více zapojit rodiče do činnosti škol  

 

 Důvěra v učitele – učitel není vnímán rodiči jako autorita  

 Představení zaměstnání rodičů 

 Aktivní práce rodičů ve školské radě 

 Dny otevřených dveří 

 Otevřená škola (náhled rodičů do výuky) – otázka zájmu rodičů, nyní se zvyšuje  

 Dílny pro rodiče i děti 

 Účast na školních akcích a soutěžích  

 Jarmarky, společné akce pro rodiče a děti 

 Zapojení rodičů – seznamování s novými metodami výuky - čtení, matematika 

 Pořádání rodičovských schůzek  - rodičovské kavárny 

 Konzultační hodiny – žák x rodič x pedagog 

 Ranní klub – snídaně 

 Neformální setkání mimo školu – kavárna, čajovna 

 Zapojení dětí do rozhodování – rodič se nepřímo podílí tím, že ho dítě požádá o názor  

 Zahradní slavnosti, vystoupení rodičů 

 Využití setkávání mimo školu – účast na akcích obce 

 


