
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  15. 9. 2016    Místo:  ZŠ Žitomířská, Český Brod 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová J., Tůmová M. 

ZŠ: Koželská (1), Dušek (2), Slavík (3), Dovole (4), Plesná (5), Pěnkava (6), Nováková (7), Kubíčková (9) 

Ostatní: Fejfarová M. 

Omluveni:  

ZŠ: Maksová (8)  

 

Program:  

1/ Informace k filmové projekci 

2/ Aktuální informace k projektu (zhodnocení letní školy pedagogů/LŠP, připravované 
společné aktivity) 

3/ Návrhy aktivit do akčního plánu rozvoje školství ve správním obvodu  ORP Český Brod  ve  
školním roce 2016/2017 

4/ Různé 

5/ Prohlídka ZŠ 

 

Ad 1/  

Pí Vrbovcová z MAS Region Pošembeří podala základní informace k moderované vzdělávací filmové 

projekci „Na obranu jídla“. Akce je určena pro žáky 2. stupně základních škol, uskuteční se ve dnech 

5. – 7. 10. 2016 v KD Svět. Zároveň upozornila na možnost výpůjčky zajímavých dokumentů 

z mediatéky. Bližší informace viz předané materiály. 

 

Ad 2/   

Dokumenty ze seminářů LŠP jsou k dispozici na webových stránkách projektu - http://skoly-orp-

cb.eu/, záložka „školy“, dále „letní škola 2016“ a jednotlivé semináře. Pod semináři Inkluze jsou 

metodické příručky pro asistenty pedagoga a další podpůrná opatření.  

Pí Soukupová požádala o zaslání videa z LŠP 2015 a 2016, které bylo zpracováni v rámci semináře 

iPady. 

http://skoly-orp-cb.eu/
http://skoly-orp-cb.eu/


Aktuální nabídka  seminářů a  akcí na období 2016 - 2017 byla školám zaslána spolu s pozvánkou na 

setkání zástupců ZŠ. Akce budou průběžně doplňovány, pozvánky na jednotlivé semináře zašleme e-

mailem. 

Pí Soukupová blíže představila jednotlivé akce – detailní informace viz zaslané pozvánky na semináře. 

Na nejbližší období jsou plánovány následující semináře: 

21. 9. 2016 Sportovní den na Kutilce pro ZŠ (pozvánka zaslána e-mailem 7. 9. 2016) 

21. 9. 2016 Polytechnická výchova na ZŠ (pozvánka zaslána e-mailem 29. 8. 2016) 

04. 10. 2016 Supervizní skupina (pozvánka zaslána e-mailem 19. 9. 2016)  

jedná se o pilotní seminář, v případě zájmu bude možné jeho pokračování (předběžně plánováno na 

1. úterý v měsíci) 

20. 10. 2016 Konference ADHD v Praze (http://www.raabe.cz/aktuality/2-mezioborova-

konference-adhd-2016.aspx) 

05. 11. 2017 Čtenářské dílny pro pokročilé (pozvánka bude zaslána v nejbližších dnech) 

14. 11. 2016 Děti s ADHD - praktická dílna (pozvánka zaslána e-mailem 19. 9. 2016) 

6. -7. 1. 2017 Coaching pro školský management  I (pozvánka zaslána e-mailem 19. 9. 2016) 

10. - 11. 2. 2017 Coaching pro školský management II – pokračování 

Seminář Coaching je určen pro vedoucí pracovníky ve školství, vzhledem k omezené kapacitě (max. 

15 osob) je možné z každé školy vyslat max. 1 zástupce. 

Pan Slavík poskytl základní informace k plánované exkurzi do ZŠ Chrudim (plánováno v termínu 24. – 

25. 10. 2016). Tato škola má akreditaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Exkurze je dvoudenní, 

během prvního dne probíhá seznámení se školou a druhý den je věnován hospitacím ve výuce a 

následným diskuzím. Podmínkou realizace této vzdělávací akce v rámci projektu je však účast více 

škol. Z tohoto důvodu byli zástupci škol požádáni o zaslání přihlášek do 19. 9. 2016. 

 

Ad 3/   

Přítomní zástupci škol ve skupinách definovali pro jednotlivé cíle dle strategického rámce konkrétní 

aktivity, které by chtěli podniknout k naplnění cílů ve školním roce 2016/2017. Výsledky naleznete 

v příloze č. 1.  

Doplňte prosím své další plánované aktivity na školní rok 2016/2017 do 30. 9. 2016 na adresu 

tumova@posemberi.cz. 

 

Ad 4/  

Následovala diskuse o novinkách v jednotlivých školách. Všechny školy se potýkají s nedostatečnou 

kapacitou, ať už se jedná o třídy, šatny, školní družiny či zabezpečení stravování pro narůstající počet 

žáků. 



Pokud jde o šablony, některé školy již podaly žádost, jiné plánují podání žádosti v následujících 

měsících. 

Pozitivní ohlasy jsou na vzdělávací akce v hájence na Vrátkově, které pro školy pořádá p. Žák. 

Zástupci škol byli seznámeni s průběhem aktualizace LOS. Upravené znění naleznete v příloze č. 2. 

Zvláštní pozornost prosím věnujte profilům Vašich škol, VIZI (viz IV. B) a tabulce č. 32: Odhad 

investičních potřeb ZŠ a MŠ do roku 2023 (str. 61-62). Případné připomínky či doplnění zašlete do 

30. 9. 2016 na adresu tumova@posemberi.cz. 

  

Ad 5/  

Na závěr setkání jsme si prohlédli prostory základní školy, vč. školního klubu. Třídy jsou umístěny ve 

čtyřech budovách ve vzdálenosti 50 – 300 m od hlavní budovy školy. Součástí školy je školní jídelna, 

která zajišťuje stravování základním školám ve městě. Od 1. 9. 2015 je součástí školy Pedagogicko 

psychologická Poradna Český Brod (více www.poradnacesbrod.cz). 

 

Z organizačních důvodů dochází ke změně v termínech setkání zástupců ZŠ – říjnové setkání se konat 

nebude, v listopadu se sejdeme dne 10. 11. 2016 v ZŠ Tuklaty. 

 

Zapsala: M. Tůmová  

 

Přílohy:  

1/ Přehled aktivit na školní rok 2016/2017 k naplnění cílů dle strategického rámce 

2/ LOS 

 

mailto:tumova@posemberi.cz

