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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod   

4. jednání, 9. 2. 2017, 15.00 – 17.50 hod, Oranžová zahrada, Český Brod   

 

Zápis z jednání 

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

zúčastnilo 17 členů a jeden host. Seznam zúčastněných je uveden v příloze č. 1.  Jednání vedl 

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

Program setkání:  

1) Zahájení setkání  

2) Schválení nového zástupce Řídícího výboru za ITI Pražské metropolitní oblasti  

3) Aktuální informace z projektu a projednání a schválení průběžné evaluační zprávy   

4) Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se vzděláváním   

5) Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP  

6) Výsledky dotazníkového šetření MŠMT  

7) Projednání SWOT-3 analýzy pro MAP  

8) Návrh aktivit spolupráce do místního akčního plánu do výchovy a vzdělávání  

9) Diskuze a prostor pro vaše náměty a připomínky  

10) Odborník na matematickou gramotnost  

 

Ad. 1   

Miloslav Oliva přivítal zúčastněné členy ŘV a představil jednotlivé body programu jednání.  

 

Ad. 2 

Miloslav Oliva informoval zúčastněné o změně v zastoupení v ŘV na pozici ITI Pražské 

metropolitní oblasti. Dosavadní členka Ing. Lenka Kriegischová ukončila členství z důvodu 

svého odchodu z IPR Praha. Její nástupkyní se stane Mgr. Kristina Kleinwächterová, 

zaměstnankyně IPR Praha. Přítomní členové ŘV souhlasili s touto personální obměnou v ŘV.   
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Ad. 3  

 

Jiřina Soukupová představila aktuality z průběhu  projektu Sdílené radosti a strasti škol ze 

správního obvodu ORP Český Brod ve vztahu k jednotlivým klíčovým aktivitám. Veškeré 

informace o uskutečněných i plánovaných akcích jsou k dispozici na http://skoly-orp-cb.eu/. 

V rámci projektu vznikla pracovní skupina rodiče, která se podílela na tvorbě dotazníku pro 

rodiče a dále fungují odborné platformy ředitelů ZŠ a MŠ. Dále byli zúčastnění informováni o 

zpracované průběžné evaluační zprávě k projektu, kterou by měl ŘV projednat a schválit. 

Přítomní členové byli vyzváni, zda se chtějí k návrhu zprávy vyjádřit. Miloslav Oliva k tomu 

uvedl, že práce členů v ŘV je vzhledem k jeho nastaveným kompetencím dle metodiky 

MŠMT složitá. Jedná se o dobrovolnou činnost, která není nijak honorována. Václav Pěnkava 

připomenul, že bylo mnoho práce odvedeno na tvorbě LOS, která se připravovávala v rámci 

předchozího projektu. Ludmila Plesná doplnila, že ŘV se především vyjadřuje k námětům 

činnosti a zpracovávaným dokumentům, rovněž ocenila skutečnost, že v rámci projektu 

spolupracují zřizovatelé i rodiče. Jana Halaxová doplnila, že největší přínos spatřují 

v realizovaných vzdělávacích aktivitách. K dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky, 

ŘV jej doporučil schválit.   

Ad. 4  

 

Jiřina Soukupová prezentovala výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost 

rodičů se školami v území ORP Český Brod. Celkově bylo získáno 316 odpovědí, 102 

odpovědí z MŠ, 197 odpovědí ze ZŠ a 17 odpovědí přišlo bez identifikace školy. Kompletní 

zpracované výsledky budou k dispozici na webu projektu http://skoly-orp-cb.eu/. Ludmila 

Plesná v souvislosti se statistikou vyplněného počtu dotazníků za jednotlivé subjekty 

upozornila na potřebu aktualizace aktuálních počtů dětí, protože např. ZŠ Tuklaty měla dříve 

59 dětí a nyní má 79 dětí.  

Ad. 5  

 

V této části Jana Tůmová informovala o povinnosti ŘV jednou za půl roku aktualizovat 

přílohu Strategického rámce obsahující investiční priority škol a dalších subjektů v území. 

Zřizovatelé škol a NNO byli osloveni s žádostí o aktualizaci uvedených dat v tabulce. 

V požadovaném termínu sdělili návrhy na změnu ZŠ Kounice, Centrum Dokolečka a 

Przechwozd. ZŠ Tuklaty a ZŠ Bylany obdržely dotaci z MŠMT na rekonstrukci školy, avšak 

ještě neznají přesné podmínky poskytnutí dotace, proto nebudou měnit jimi uváděné záměry.  

Poté proběhla diskuze o tom, jak půjdou realizovat projekty, které nepůjdou před IROP např. 

Poříčany, kde je potřeba uskutečnit obnovu učebny za 150.000 Kč.  

Jiřina Soukupová informovala o chystané schůzce, která by měla proběhnout na Magistrátu 

hl. m. Prahy, kde by měla být tématem diskuze, jak řešit typy projektů, které svým rozpočtem 

nelze podpořit z IROP.   

Václav Pěnkava sdělil, že přístavba ještě nebyla dokončena a bude dokončena v roce 2017.  

http://skoly-orp-cb.eu/
http://skoly-orp-cb.eu/
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Miloslav Oliva zmínil nový záměr Středočeského kraje, který se bude v nejbližší době 

projednávat na zastupitelstvu. Obec do 2 tis. obyvatel by mohla  získat podporu 1000 Kč na 

obyvatele  na dobu 5 let, o kterých by si mohla sama rozhodnout, jakým způsobem je využije.  

Hana Dočkalová se zmínila o potřebě bezbariérovosti na ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská a terénní 

základny na hájence ve Vrátkově a potřebě zbourání a vybudování nové MŠ Kollárova Český 

Brod. Tyto potřeby budou zaneseny do tabulky v červnu 2017.  

Jana Halaxová doporučila kontaktovat starostu Doubravčic a domluvit se, zda se bude 

provádět dostavba MŠ.  

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám bylo navrženo, že aktualizace Strategického rámce 

proběhne formou per-rollam.  

Ad. 6  

 

V této části byli účastníci stručně seznámeni s výsledky dotazníkového šetření MŠMT 

provedeného v lednu 2016, tyto výsledky by měly být jedním ze vstupů pro analytickou část 

MAP.  

V ORP Český Brod byla u MŠ jako nejpotřebnější oblast k rozvoji identifikována podpora 

polytechnického vzdělávání, pro Středočeský kraj to byla druhá nejpotřebnější oblast (na 

prvním místě byl rozvoj infrastruktury škol). Jako druhá nejdůležitější oblast byla definována 

podpora rozvoje matematické pregramotnosti, zde je význam potřebnosti odlišný od kraje i 

ČR (pro kraj byla tato oblast na 3. místě a pro ČR na 5. místě)  

V ORP Český Brod byla u ZŠ jako nejpotřebnější oblast k rozvoji identifikována témata 

podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a podpora rozvoje matematické gramotnosti. Jako třetí 

nejdůležitější oblast byl definován rozvoj infrastruktury školy.  

Ve Středočeském kraji byl jako nejpotřebnější vnímán rozvoj infrastruktury školy, dále pak 

rozvoj čtenářské gramotnosti a pak matematické gramotnosti. Za nejméně potřebnější bylo 

považováno téma podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě.  

Ad. 7 

V této části byli přítomní vyzváni k tomu, aby ohodnotili návrh SWOT 3 analýzy. Každý se 

zúčastněných měl označit jeden z bodů SWOT -3 analýzy ve všech 8 oblastech, jež považuje 

za nejdůležitější. Upravená SWOT- analýza dle výsledků hlasování je obsažena v příloze č. 2.  

Ad. 8 

V následující části probíhala práce ve skupinách, členové byli rozděleni do tří skupin -školy, 

NNO, zřizovatelé a rodiče. V těchto skupinách podávali náměty na aktivity spolupráce do 

MAP. Získané náměty budou využity pro zpracování místního akčního plánu výchovy a 

vzdělávání. S využitím námětů budou členové seznámeni na příštím jednání ŘV.  

Ad. 9 
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Posledním bodem jednání byl příspěvek na téma matematická gramotnost prezentovaný Mgr. 

Lenkou Kremlíkovou ze ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Lenka Kremlíková 

představila formou praktických ukázek metodu profesora Hejného, která rozvíjí 

matematickou představivost u dětí.   Zájemci o další spolupráci a informace se mohou obracet 

přímo na lektorku: tel. č. 720 646 595, email lenca.kreml@seznam.cz.  

 

Další jednání ŘV MAP se uskuteční 30. března 2017, bude se zde především projednávat 

analytická část MAP a návrhy aktivit do MAP.    

Zapsala: Jana Tůmová 

V Českém Brodě, dne 13. 2. 2017 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod  

2. Upravená SWOT – 3 analýza 

mailto:lenca.kreml@seznam.cz
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Příloha č. 1  
 

Přehled členů ŘV přítomných na 4. jednání ŘV MAP   

 

 

Příjmení Jméno  Titul Organizace Poznámky 

Černá  Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog   

Dočkalová   Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru rozvoje   

Fejfarová  Martina  Bc 
Město Český Brod, vedoucí odboru sociálních 

věcí  

Plná moc - Markéta 

Svobodová 

Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka    

Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí   

Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel   

Lebedová Zuzana Mgr. Rodič, logoped 
Plná moc - Miloslava 

Tůmová 

Milotová   Martina   Obec Tuklaty, zastupitelka    

Nouza  Jaroslav   LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice   

Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým    

Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel   

Pačesová  Linda 
 Ing. 

Arch.  
Dokolečka z.s. 

  

Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka   

Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel   

Šindelářová Jitka    Rodič, ZŠ Tuklaty    

Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod   

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

 

Omluveni: 

 

Mgr. Kristina Kleinwächterová, IPR Praha 

Mgr. Veronika Lancová, Pedagogicko psychologická poradna Český Brod  

Mgr. Markéta Literová, Step by Step 

Bc.  Jakub Nekolný, starosta města Český Brod  

Eva Petrásková, ZUŠ Český Brod  

PaedDr. Mgr. Pavel Schneider, Krajský úřad Středočeského kraje 

Ing. Lucie Tlamichová, rodič, zastupitelka městyse Kounice  

Luděk Urbanec, obec Vitice, starosta 

Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice 

 

Hosté: 

Mgr. Lenka Kremlíková, ZŠ Bedřicha Hrůzy, Lysá nad Labem  

 

 
 

 


