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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod   

6. jednání, 20. 4. 2017, 15.00 – 17.20 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, z toho byli 3 členové zastoupeni na základě plné moci. 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) Aktuální informace z projektu   

3) Informace zástupců KAP Středočeského kraje  a ITI PMO 

4) Prezentace výsledků dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se vzděláváním   

5) Projednání analytické části MAP  

6) Projednání námětů do MAP  

7) Příspěvek k fungování Pedagogicko psychologické poradny v Českém Brodě   

Ad. 1   
Miloslav Oliva přivítal zúčastněné členy ŘV a uvedl jednotlivé body programu jednání. 

Informoval o tom, že byla formou per-rollam schválena aktualizace přílohy Strategického 

rámce s investičními projektovými záměry do IROP. 

 

Ad. 2 

Jiřina Soukupová stručně informovala zúčastněné o uskutečněných aktivitách v rámci 

projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod. Veškeré 

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

Dále zmínila závěry z konference Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci 

konané dne 11.4.2017 v Praze. Na konferenci se projednávaly problémy s nedostatkem učitelů 

ve střeních Čechách. Na konferenci zaznělo, že 60 % absolventů pedagogických fakult 

učitelskou profesi nakonec nevykonává. Současný nedostatek pedagogů je dle názorů členů 

ŘV možný vyřešit pouze využitím zkušených leč nekvalifikovaných učitelů. K otázce 

přijímání dvouletých dětí do MŠ byl přijat závěr, že bude podána výzva poslancům, aby byla 

tato legislativní změna zrušena.   

  

Ad. 3  

Zástupce KAP Pavel Schneider sdělil novinky z realizace krajských akčních plánů. Dokument 

Prioritizace potřeb a Krajský akční plán byl schválen dne 18.1.2017 na jednání Regionální 

http://skoly-orp-cb.eu/
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stálé konference. Dále se uskutečnily čtyři konference MAP a KAP v Říčanech, Černošicích, 

Praze 13 - Stodůlkách a Praze 8 – Bohnicích. Veškeré informace ke KAP lze nalézt na 

webových stránkách http://kap-stredocesky.cz/informace/kap-1/118. Diskuse v této části 

směřovala především k otázce nedostatku učitelů. Hledaly se náměty k motivaci učitelů, jako 

nejdůležitější je finanční motivace a benefity. K vyšší atraktivitě učitelského povolání by 

mohla přispět možnost absolvovat zahraniční stáže. Tato možnost je navržena v nových 

šablonách, které by měly být vyhlášeny na jaře 2018.  

Kristina Kleinwächterová za ITI informovala o výzvě ITI č. 1 Budování kapacit předškolního 

vzdělávání. Každý projekt plánovaný k realizaci v rámci ITI, musel projít výzvou Nositele 

ITI, kde obdržel vyjádření o souladu projektového záměru se strategií ITI. Z celkem 40 

podaných projektů souladné vyjádření obdrželo 12 žadatelů.  

 De 31.3. 2017 byla vyhlášena výzva ITI č. 4 – Rozšíření kapacit a technického vybavení 

základních škol. Na konci dubna by měla být vyhlášena výzva Infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol. 

 

Ad. 4  

Miloslava Tůmová prezentovala výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost 

rodičů se školami v území ORP Český Brod.  

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici na webové stránce http://skoly-orp-

cb.eu/?p=1284. Přestože se jednalo o anketní typ průzkumu, nikoli reprezentativní, jsou 

výsledky jedním z důležitých podkladů pro stanovení návrhů konkrétních opatření a aktivit 

k rozvoji výchovy a vzdělávání v území ORP Český Brod pro MAP (Místní akční plán 

výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod). 

Jiří Slavík, ředitel ZŠ Žitomířská, k průzkumu uvedl, že se jeho výsledky zabývali, 

dotazníkem se potvrdila známá fakta. Řešení těchto zjištění je vázáno na spolupráci se 

zřizovatelem, škola samotná je nemůže ovlivnit.  

Starosta obce Vitice, Luděk Urbanec, navrhl zopakování tohoto dotazníkového šetření 

s cílem, aby se zjistil případný posun.  

Jiřina Soukupová vznesla dotaz, zda by bylo přínosné realizovat podobnou anketu mezi žáky. 

Ředitel ZŠ Žitomířská Jiří Slavík uvedl, že škola si průzkumy tohoto typu dělá, a že by bylo 

zajímavé srovnání s ostatními školami. Podklady poskytne realizačnímu týmu.  

 

Ad. 5  

V této části Jana Tůmová prezentovala obsah analytické části MAP. Tento dokument musí být 

projednán a schválen ŘV MAP. Vzhledem k tomu, že v rámci připomínkového řízení nebyly 

do doby jednání ŘV zapracovány všechny připomínky, byl podán návrh, aby analytická část 

MAP byla schválena formou per-rollam. Realizační tým dopracuje analytickou část MAP a 

v průběhu května 2017 se obrátí na členy ŘV, aby o ní hlasovali formou per-rollam. 

 

 

Ad. 6  

Členové ŘV byli seznámeni se sumarizovanými návrhy aktivit místního akčního plánu (dále 

MAP), které vzešly z námětů ředitelů MŠ, ZŠ, rodičů, zástupců NNO  a členů ŘV na jeho 

přechozích jednání. 

http://skoly-orp-cb.eu/?p=1284
http://skoly-orp-cb.eu/?p=1284
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Nejprve se řešilo, zda MAP zpracovat na školní rok 2017/2018 nebo kalendářní rok 2018. 

S ohledem na skutečnost, že je plánována výzva z OP VVV na implementaci MAP až na 

leden 2018, byl vznesen návrh, aby byl akční plán sestaven na kalendářní rok 2018, který byl 

následujícím usnesením schválen. 

Usnesení 1/ŘV 6:  

ŘV rozhodl, že místní akční plán bude zpracován pro rok 2018.    

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Dále se řešilo, zda je nutné pro některé aktivity spolupráce vytvářet logickém rámce. Bylo 

navrženo, že není potřeba zpracovávat logické rámce.  

 

Usnesení 2/ŘV 6:  

 

ŘV rozhodl, že pro žádné aktivity spolupráce MAP nebudou zpracovávány logické rámce. 

Pro: 17 

Proti :0 

Zdržel se: 0 

Při dalším jednání nejprve členové ŘV doplnili MAP o další aktivity. Poté každý z členů 

označil 10 návrhů, které považuje z hlediska realizace za nejdůležitější. Následně se z těchto 

návrhů volily aktivity, které budou rozpracovány do přípravy projektů. Z ohodnocených 

návrhů se vybraly aktivity, které obdržely více než 5 prioritních bodů, k čemuž bylo přijato 

následující usnesení: 

Usnesení 3/ŘV 6: 

ŘV rozhodl, že tyto níže uvedené aktivity budou zpracovány do fáze přípravy projektů. 

 Sdílený administrátor projektů  

 Vzdělávání v moderních metodách (metody kritického myšlení)  

 Realizace Letní školy 

 Sdílený rodilý mluvčí  

 Sdílení praxe v rámci ORP  

 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Kompletní přehled návrhů dle počtu hlasů viz příloha č. 2 

 

Ad 7   
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Další jednání ŘV MAP se uskuteční 20. června 2017, na tomto jednání by se měl projednat a 

schválit Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod.    

Zapsala: Jana Tůmová 

V Českém Brodě, dne 28. 4. 2017 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 5. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod  

2. Seznam aktivit
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 Příloha č. 1  

 

Přehled členů ŘV přítomných na 5. 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 – Jana 

Tůmová  

Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka    

Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí   

Kleinwächterová Kristina  Mgr.  ITI Praha    

Lancová  Veronika  Mgr.  PPP Český Brod 
 

Lebedová Zuzana Mgr. Rodič, logoped 
Plná moc - Miloslava 

Tůmová 

Nouza  Jaroslav   LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice   

Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým    

Pačesová  Linda 
 Ing. 

Arch.  
Dokolečka z.s. 

  

Petrásková Eva  
 

ZUŠ Český Brod  
Plná moc – Jiřina 

Zumrová  

Schneider  Pavel  
PaedDr. 

Mgr. 
Krajský úřad Středočeského kraje 

 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel   

Urbanec  Luděk 
 

Starosta obce Vitice  

 Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod   

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

 

Omluveni: 

 

Mgr. Ivo Kocum, Gymnázium Český Brod, ředitel  

Martina Milotová, obec Tuklaty , zastupitelka 

Mgr. Markéta Literová, Step by Step 

Bc.  Jakub Nekolný, starosta města Český Brod  

Ing. Václav Pěnkava, ředitel ZŠ Poříčany  

Mgr. Ludmila Plesná, ředitelka ZŠ Tuklaty  

Jitka Šindelářová, rodič, ZŠ Tuklaty  

Ing. Lucie Tlamichová, rodič, zastupitelka městyse Kounice  

Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice 
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Příloha č. 2 

 

Přehled návrhů aktivit do MAP dle počtu získaných hlasů 

 

Cíl  Návrh  Počet hlasů   Počet hlasů 

pro 

rozpracování 

činnosti 
II. 3Rozvíjet vícezdrojové financování 

škol  
Sdílený administrátor projektů  10 9 

V.6 Spolupracovat s místními 

podnikateli při přípravě žáků na trh 

práce  

Exkurze do místních podniků  10 5 

I.1 Vytvářet kvalitní výukové programy 

rozvíjející potenciál každého žáka a 

dítěte a naplňovat je 

Vzdělávání v moderních metodách (metody 

kritického myšlení)  

9 9 

IV.6 Vybudovat nebo přizpůsobit 

společné prostory pro zvýšení kvality 

trávení volného času 

Vytvořit podmínky pro fungování Střediska 

volného času  

8 5 

III. 1 Zajistit profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků  
Realizace Letní školy  8 9 

III. 3 Zvyšovat počet asistentů ve 

třídách MŠ i na 1. a 2. stupni ZŠ 
Výměna zkušeností, doporučení asistentů, 

sdílení více školami  

8  

VI.1 Rozvíjet programy umožňující 

zapojení sociálně slabších dětí do 

kroužků  

Spolupráce a podpora NZDM Zvonice  8 5 

V.1 Zajistit v rámci ORP pracoviště pro 

podporu spolupráce škol a podporu 

vedení jednotlivých škol 

Zajištění právního poradenství pro školy 8 5 

I.1 Vytvářet kvalitní výukové programy 

rozvíjející potenciál každého žáka a 

dítěte a naplňovat je 

Sdílený rodilý mluvčí  8 7 

V.7 Spolupracovat s obcemi na rozvoji 

komunitního života a na rozvojových 

projektech   

Spolupráce školy a obce na společných akcích  7 3 

II.1 Zajistit strategické řízení škol a 

spolupráce škol  
Sdílení praxe v rámci ORP  6 6 

V.2 Zajistit setkávání a výměnu 

zkušeností zástupců škol a učitelů  
Setkávání pedagogů ZŠ dle jednotlivých 

aprobací – 1x za 3 měsíce 

6 4 

I.9 Zvyšovat kvalitu programů primární 

prevence a zajistit informovanost o 

těchto programech  

Sdílet zkušenosti s jednotlivými programy 

primární prevence – nabídka na sdílený web 

5 3 

IV.1Zabezpečit počet tříd a jejich 

optimální velikost včetně speciálních 

učeben, školních družin a prostor pro 

předškolní vzdělávání 

Spolupráce školy se zřizovatelem 5  

I.7 Zkvalitnit kariérní poradenství na 

školách 
Sdílení kontaktů spolupracujících firem  4 2 

IV.6 Vybudovat nebo přizpůsobit 

společné prostory pro zvýšení kvality 

trávení volného času 

Spolupráce s NZDM LECCOS při budování 

prostor pro zvýšení kvality trávení volného 

času  

4 5 

I.1 Vytvářet kvalitní výukové programy 

rozvíjející potenciál každého žáka a 

dítěte a naplňovat je 

Sdílení praxe s jinými školami v oblasti 

matematické gramotnosti  

4  

V.5 Podílet se na snížení počtu dětí 

nastupujících do 1.tříd ZŠ 

s dispozicemi ke specifickým poruchám 

učení a s logopedickými vadami 

Screening školní zralosti  4  

V.2 Zajistit setkávání a výměnu 

zkušeností zástupců škol a učitelů 
Společné supervize pedagogů  3  

V.5 Podílet se na snížení počtu dětí 

nastupujících do 1.tříd ZŠ 

s dispozicemi ke specifickým poruchám 

Sdílení zkušeností v oblasti školní zralosti 

(např. program rozvoje předškoláků) 

3  
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učení a s logopedickými vadami 

I.10 Vytvářet osvětu ve vztahu 

k rodičům pokud jde o optimální délku 

pobytu dítěte v MŠ z hlediska vývoje 

dítěte 

Výměna zkušeností mezi školami pokud jde o 

komunikaci s rodiči  

3  

I.4 Posílit projektovou výuku ve 

třídách, ve školách a mezi školami  
Vytvoření programů projektových dnů 

provázaných se ŠVP ve spolupráci s hájenkou 

ve Vrátkově (lesní pedagogika) a Przechwozd 

(vzdělávací centrum)  

3  

I.4 Posílit projektovou výuku ve 

třídách, ve školách a mezi školami 
Realizace společných projektových dnů více 

školami  

3  

III. 1 Zajistit profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků 
Supervize 2  

III. 4 Zapojovat více mužů do výuky, 

hledat nové možnosti jejich uplatnění 
Přístup do dílen  2  

IV.2 Vytvořit materiálně technické 

podmínky pro zajištění bezpečnosti dětí 

a pracovníků škol 

Zapojení do Asociace Bezpečná škola 2  

VI.3 Zvyšovat nabídku a rozmanitost 

kroužků včetně polytechnického 

vzdělávání a rozvoj pohybových aktivit 

dětí. 

Vytvoření vzdělávacího centra Przechwozd 2  

I.7 Zkvalitnit kariérní poradenství na 

školách  
Ve spolupráci s PPP zajištění „profi-testů“ 

pro všechny žáky 8. ročníků ORP 

1  

III. 3 Zvyšovat počet asistentů ve 

třídách MŠ i na 1. a 2. stupni ZŠ 
Školení pro asistenty  1  

IV.4 Vybavit všechny učebny 

moderními didaktickými a 

kompenzačními pomůckami a 

nábytkem a doplňovat a upgradovat 

ICT v souladu s Koncepcí rozvoje ICT 

škol 

Sdílení didaktických pomůcek – výměna, 

bazar  

1  

VI.1 Rozvíjet programy umožňující 

zapojení sociálně slabších dětí do 

kroužků  

 

Řešení dopravy pro sociálně slabé děti na 

kroužky  

1 1 

V.6 Spolupracovat s místními 

podnikateli při přípravě žáků na trh 

práce 

Sponzorování autobusové dopravy pro školy 

v ORP  

1  

I.6Rozvíjet programy pro žáky 

z různých příčin ohrožené školním 

neúspěchem včetně žáků ohrožených 

sociálním vyloučením 

Spolupráce s PPP při pomoci žákům 

ohrožených školním neúspěchem  

1  

I.2 V rámci ORP zřídit přípravnou třídu 

pro děti  
Spolupráce PPP se školami v ORP při 

naplňování přípravné třídy  

1  

I.2 V rámci ORP zřídit přípravnou třídu 

pro děti  
Spolupráce s neformálním vzděláváním  1  

III. 4 Zapojovat více mužů do výuky, 

hledat nové možnosti jejich uplatnění 
Sdílený pracovník pro polytechnickou 

výchovu  

1  

I.1 Vytvářet kvalitní výukové programy 

rozvíjející potenciál každého žáka a 

dítěte a naplňovat je 

Spolupráce s jazykovou školou  1  

 


