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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod   

8. jednání, 20. 4. 2017, 15.00 – 17.00 hod, Obřadní síň města Český Brod   

Zápis z jednání 

Setkání se zúčastnili: 

- členové Řídícího výboru (dále jen ŘV), z celkového počtu 26 členů se zúčastnilo 16 členů. 

Seznam zúčastněných je uveden v příloze č. 1-realizační tým: Gabriela Mannová, Jiřina 

Soukupová, Jana Tůmová, Miloslava Tůmová 

- hosté: Zdeněk Slejška, EDUIN  

 

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

Program setkání:  

1) Zahájení setkání  

2) Aktuální informace z projektu  

3) Informace k hlasování 7. mimořádného jednání per rollam – Místní akční plán – Analytická 

část  

4) Aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů pro 
investice v SC 2.4. IROP)  

5)  Projednání návrhu celého dokumentu MAP  

6) Další činnost Řídícího výboru po skončení projektu  

7) Příspěvek společnosti EDUin  

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

 

Ad. 2 

Jiřina Soukupová seznámila zúčastněné s aktivitami projektu, které se podařilo uskutečnit během 

jeho jeden a půl roční realizace. Projekt je prodloužen do konce srpna 2017, důvodem prodloužení 

je pořádání Letní školy a dopracování akčního plánu.  Závěrečnou monitorovací zprávu je třeba 

předložit do 27. 10. 2017. Hlavními aktivitami projektu byla mimo jiné přímá podpora žáků 

formou zajištění školních asistentů, logopeda a psychologa do škol. Dále probíhalo pravidelné 

setkávání mateřských a základní škol. Celkově se uskutečnilo 11 setkání mateřských škol, 7 

setkání základních škol a 4 společná setkání. V projektu bylo také organizováno společné 

vzdělávání pedagogů, byly zorganizovány 2 Letní školy, 2 exkurze a 25 seminářů. Projekt byl též 

zaměřen na zapojování rodičů, byly uspořádány 4 rodičovské kavárny, jichž se zúčastnilo celkem 

387 osob. Mimo to proběhla 2 setkání pracovní skupiny rodičů.  

 

Ad. 3  
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Miloslav Oliva informoval o průběhu 7. mimořádného jednání per rollam – Místní akční plán – 

Analytická část.  Tento dokument byla schválen dne 16.5.2017 formou per-rollam, pro schválení 

hlasovalo 18 členů ŘV a 8 členů se zdrželo hlasování. 

 

 

Ad. 4  

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 Tuklaty, ZŠ Poříčany, MŠ Kollárova (nutné konzultovat se zřizovatelem), ZŠ 

Žitomířská (nutné konzultovat se zřizovatelem), obec Přistoupim a Centrum Dokolečka. Dále jsou 

shromažďovány údaje o plánovaných investičních záměrech do škol v území ORP. Schválení 

aktualizované tabulky obsahující investiční záměry se uskuteční v druhé polovině srpna 2017 

formou per-rollam současně se schválením místního akčního plánu.  

. 

 

Ad. 5  

 

V této části se projednával návrh ročního akčního plánu. Na předchozím ŘV bylo schváleno, že se 

budou realizovat aktivity spolupráce, na něž bude možné získat prostředky z evropských fondů 

nebo z národních zdrojů. Účastníci měli možnost seznámit se s obsahem jednotlivých návrhů a 

vyjádřit se k nim. Celkově bylo prezentováno 9 aktivit. Na jednání vznikl návrh doplnit další dvě 

aktivity sdíleného psychologa a pracovníka pro podporu škol.   

Na jednání se řešilo, zda navrhované projekty budou řešeny skutečně v roce 2018, jak je uvedeno 

v akčním plánu. Snaha bude řešit projekty dle termínů v MAP, jejich realizace bude však závislá 

na vyhlášení příslušných výzev. 

K opatření Setkávání pedagogů podle jednotlivých aprobací byl doplněn návrh, aby také 

docházelo k setkávání budoucích učitelek prvních tříd a učitelek z MŠ z tříd předškolních dětí 

s cílem vyjasnit si vzájemné potřeby a očekávání z hlediska připravenosti dětí na nástup do školy.  

ŘV na minulém jednání vyjádřil také preferenci opatření zaměřeného na spolupráci s NZDM 

Zvonice. Na jednání se řešilo, jaká činnost by mohla být předmětem spolupráce, v úvahu připadá 

propagace činnosti NZDM Zvonice.  

Jiřina Soukupová dále informovala, že pro některá opatření, zejména týkající se spolupráce se 

zájmovým vzděláváním, by bylo možné využít nově vyhlášenou výzvu OP VVV Budování 

kapacit škol II.    

Všichni zúčastnění byli informováni, že se jedná o otevřený dokument, ke kterému mohou 

předkládat další náměty a připomínky. Jeho schvalování se uskuteční v druhé polovině srpna 2017 

formou per-rollam.  

Členové ŘV vyjadřovali k jednotlivým návrhům aktivit spolupráce preferenční body. Na základě 

vyhodnocení získaných bodů bylo stanoveno následující pořadí aktivit spolupráce:  

 

1. Sdílení praxe v rámci ORP 

2. Vzdělávání v moderních metodách včetně realizace Letní školy 

3. Zajištění právního poradenství pro školy 

4. Sdílený psycholog 

5. Sdílený administrátor projektů 
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6. Setkávání pedagogů ZŠ dle jednotlivých aprobací 

7. Pracovník pro podporu škol  

8. Vytvářet podmínky pro rozšiřování nabídky volnočasového vzdělávání  

9. Podpora NZDM Zvonice  

10. Sdílený rodilý mluvčí 

11. Inspirativní rodičovské kavárny 

 

Ad. 6  

 

Jiřina Soukupová zmínila, že s ukončením realizace projektu nekončí ŘV. Jeho role bude 

potřebná v realizaci navazujících projektů MAP II a MAP Implementace. Starosta města Český 

Brod, Bc Nekolný potvrdil, že město má zájem se do těchto výzev zapojit. Vzhledem ke 

skutečnosti, že dosud nejsou známy jejich podmínky, bude po přechodnou dobu zachován 

v období od září  do října 2017 „zeštíhlený“ realizační tým. Pokud by chtěl některý z členů 

vystoupit z  ŘV, je nutné, aby toto učinil v souladu se Statutem ŘV. Ve Statutu je uvedeno, že 

v případě, že některý z členů ŘV není schopen dále plnit své povinnosti člena ŘV, může 

koordinátora MAP požádat o zproštění členství. Žádost je třeba zaslat realizátorovi projektu 

písemně. Pokud mezi koordinátorem MAP a rezignujícím členem není dohodnuto jinak, má se za 

to, že členství zaniká k poslednímu dni následujícího měsíce po zaslání žádosti.  Na závěr Jiřina  

Soukupová poděkovala všem členům ŘV a vyjádřila přání nadále se všemi spolupracovat.  

 

Ad. 7 
 

V této části byla zúčastněným představena činnost společnosti EDUin, s jednotlivými projekty a 

aktivitami seznámil členy ŘV Zdeněk Slejška, jeden ze zakladatelů společnosti. Činnost 

společnosti je zaměřena na rozšiřování informací ze vzdělávání mezi širokou veřejnost, na 

síťování odborníků ve vzdělávání a na realizaci zajímavých projektů, které mají za cíl 

popularizovat české školství a zlepšit kvalitu vzdělávání. Více informací lze nalézt v samostatné 

příloze zápisu.  

 

Zapsala: Jana Tůmová 

V Českém Brodě, dne 29. 6. 2017 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 8. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod  

2.  Prezentace Eduin
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 Příloha č. 1  

 

Přehled členů ŘV přítomných na 8. jednání ŘV MAP   

 

 

Příjmení Jméno  Titul Organizace Poznámky 

Fejfarová  Martina  Bc 
Město Český Brod, vedoucí odboru 

sociálních věcí   

Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka    

Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí   

Kleinwächterová Kristina  Mgr.  ITI Praha    

Kocum Ivo Mgr.  Gymnázium Český Brod, ředitel 
 

Lancová  Veronika  Mgr.  PPP Český Brod 
 

Literová Markéta Mgr. Step by Step 

 Nekolný  Jakub Bc. Starosta města Český Brod 

 Nouza  Jaroslav   LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice   

Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým    

Pačesová  Linda 
 Ing. 

Arch.  
Dokolečka z.s. 

  

Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel   

Tlamichová Lucie Ing. Rodič, zastupitelka městyse Kounice 

 Urbanec  Luděk 
 

Starosta obce Vitice  

 Zdražilová Martina Ing Starostka obce Tismice    

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

 

Omluveni: 

 

Mgr. Alena Černá, ZŠ Poříčany, pedagog 

Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, město Český Brod 

Martina Milotová, obec Tuklaty , zastupitelka 

Mgr. Zuzana Lebedová, rodič, logopedka 

Ing. Václav Pěnkava, ředitel ZŠ Poříčany  

Eva Petrásková, ZUŠ Český Brod 

Mgr. Ludmila Plesná, ředitelka ZŠ Tuklaty  
PaedDr. Mgr. Pavel Schneider, Krajský úřad Středočeského kraje  
Jitka Šindelářová, rodič, ZŠ Tuklaty  

Ing. Irena Vomáčková, rodič, ZŠ Český Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


