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Řídící výbor pro MAP ORP Český Brod 

0. jednání, 18. 2. 2016, 15.00 – 17.00 hod., Penzion Anna, Český brod 

Zápis z jednání 

Setkání se zúčastnili: navržení členové Řídícího výboru (seznam je uveden v Příloze č. 1). 

Jednání vedla konzultantka pro strategické plánování PhDr. Alena Bauerová. 

Program setkání:  

1. Zahájení, uvítání a představení zúčastněných 

2. Informace o projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod II“ 

3. Informace o klíčové aktivitě projektu: Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání 

(MAP) pro ORP Český Brod 

4. Role Řídícího výboru v procesu zpracování MAP 

5. Očekávání účastníků  

6. Informace o Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod do r. 2025 (LOS) 

7. Návrhy na doplnění stakeholderů pro MAP ORP Český Brod aneb koho dalšího 

zapojit do zpracování MAP 

8. Vyjádření ochoty účastnit se práce v Řídícím výboru MAP 

9. Shrnutí výstupů setkání, další postup 

Účastníci měli k dispozici k nahlédnutí Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve 

správním obvodu ORP Český Brod do r. 2025 a dosud navržené členy do Řídícího výboru. 

Ad. 1  

Jednání zahájila PhDr. Alena Bauerová, uvítala zúčastněné a ve stručnosti zmínila důvody 

tohoto setkání. Úvodní slovo též pronesl starosta města Bc. Jakub Nekolný, uvedl, že projekt 

má podporu města. Důvodem je úspěšná realizace předchozího projektu Sdílené radosti a 

strasti škol ORP Český Brod.  

Ad. 2   

Informaci o projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod II“ podala manažerka 

projektu Ing. Jiřina Soukupová. Nejprve zrekapitulovala výstupy předchozího projektu v jeho 

jednotlivých klíčových aktivitách tj,v podpoře žáků, podpoře učitelů, spolupráce ZŠ v ORP, 

spolupráce mimo ORP a zřízení oblastní psychologické poradny.  

Následovaly informace o novém projektu Sdílené radosti a strasti škol ze ORP Český Brod II. 

Projekt bude realizován od 1.1.2016 do 30.6.2017, zapojeno je 9 základních škol a 15 

mateřských škol. Projekt je zaměřen na přímou podporu škol zajištěním odborných 

pedagogických pracovníků do škol a dále na podporu místního akčního plánování. V rámci 
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projektu bude probíhat pravidelné setkávání mateřských a základních škol. Rovněž bude 

zřízení společný informační web pro škol. Podněty k obsahu webových stránek je možné 

zasílat na email: mannova@posemberi.cz. Bližší informace jsou uvedeny v prezentaci, která 

je přílohou č. 6 zápisu.  

  

Ad. 3  
Jednu z hlavních klíčových aktivit projektu prezentoval Mgr..Miloslav Oliva, ředitel Region 

Pošembeří o.p.s, které bude garantem tvorby Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání 

(MAP) pro ORP Český Brod. Mgr. Oliva v rámci svého příspěvku vysvětlil, proč je důležité 

se do projektu zapojit. Projekt nabízí možnost zapojit se do rozhodování, na jaké priority se 

má místní školství zaměřit. Proces místního akčního plánování bude probíhat do poloviny 

roku 2017. V úvodní fázi, do března 2016 je třeba se zaměřit na vytvoření sítě partnerů a 

sestavení Řídícího výboru. V druhém čtvrtletí roku 2016 se bude pracovat na aktualizaci 

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do 

roku 2025 (LOS). Důležitý výstupem bude Dohoda o prioritách obsahující investiční záměry 

schválené Řídící výborem, dokument musí být schválen do konce června 2016. Tvorba 

místního akčního plánu bude pak probíhat od července 2016 do května 2017. Podrobnější 

informace k tomuto bodu lze nalézt v příloze č. 7.  

Ad. 4  

Informaci k roli Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) podal Mgr. Miloslav Oliva. Zmínil povinné 

zástupce v tomto orgánu a jeho roli. ŘV by měl být spojovacím článkem pro spolupráci ve 

školství tím, že do něj budou zapojeni všichni aktéři, jejichž činnost se týká školství. Důležitá 

je participace rodičů ve výboru, často bývá totiž problém zapojit rodiče do dění ve školství. 

ŘV bude hlavním představitelem MAP, bude projednávat podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci MAP,bude schvalovat Strategický rámec MAP do r. 2023 a s ním v 

souladu Dohodu o investicích a zajišťovat přenos informací v území.  

Region Pošembeří oslovil zástupce školství a další povinné zástupce z území ORP s žádostí o 

nominace do ŘV.  

Oficiální první jednání ŘV se uskuteční 21.4.2016, na tomto jednání se bude schvalovat statut 

a jednací řád a zvolit předseda a diskutovat jednotlivé investiční návrhy.  Další jednání se 

bude konat 16.6.2016, kdy se bude řešit, jaké investice se zařadí do Dohody o prioritách.  

PhDr. Alena Bauerová doplnila a shrnula prezentované informace. MAP se zpracovávají 

plošně v celé ČR, musí být zpracovány pro všechna ORP. MAP je postaveno na principu 

vyváženého partnerství, na hledání shody mezi všemi zainteresovanými účastníky. 

Zpracování MAP je podmínkou pro podání žádosti o podporu investic do školství do IROP.  

Podrobnější informace jsou obsaženy v příloze č. 7.  

Ad. 5 

V rámci tohoto budou se všichni zúčastnění vzájemně představili a vyjádřili svá očekávání a 

přání od tohoto projektu. Souhrn všech odpovědí je obsažen v příloze č. 3. 

mailto:mannova@posemberi.cz


3 

 

Ad. 6 

Vzhledem k tomu, že se v procesu místního akčního plánování bude doplňovat a aktualizovat 

již vytvořená LOS, představila PhDr. Alena Bauerová stručně strukturu tohoto dokumentu, 

který byl vytvořen v uplynulém školním roce. Dokument sestává z analytické části, SWOT 

analýzy, vize a návrhové části. Do června 2016 by měla být LOS doplněna o část týkající se 

charakteristiky a potřeb mateřských škol.  Dokument LOS je obsažen v příloze č. 8. 

Ad. 7 

V této části byli zúčastnění vyzváni, aby sdělili své návrhy, kteří další odborníci by z hlediska 

svého profesního zaměření měli být zastoupeni v Řídícím výboru. Vznesené návrhy jsou 

předmětem  přílohy č. 7. Kontakty na vhodné zástupce uvedených profesí  pokud možno 

s jejich předběžným  obeznámením s úlohou Řídícího výboru je možné sdělovat na email: 

mannova@posemberi.cz do 15.3.2016.  

Ad. 8 

V závěru jednání byla každému účastníku dána možnost vyjádřit se, zda bude se chtít podílet 

na práci Řídícího výboru. Seznam členů Řídícího výboru zaktualizovaný k datu 18.2.2016 je 

uveden v příloze č. 5.  

 

Zapsala: Jana Tůmová a Alena Bauerová  

Dne: 22.2.2016  

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 0. setkání Řídícího výboru pro zpracování MAP ORP Český Brod  

2. Stručný harmonogram hlavních kroků zpracování MAP ORP Český Brod 

3. Očekávání účastníků 0. setkání Řídícího výboru od zpracování Místního akčního 

plánu (MAP) pro ORP Český Brod 

4. Návrhy na doplnění stakeholderů pro MAP ORP Český Brod aneb koho dalšího 

zapojit do zpracování MAP  

 

Samostatné přílohy: 

5. Prezentace k projektu „Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod II“ 

6. Prezentace ke klíčové aktivitě MAP - Místnímu akčnímu plánu výchovy a vzdělávání 

(MAP) pro ORP Český Brod 

7. Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod 

do r. 2025  
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Příloha č. 1 

Seznam účastníků 0. setkání Řídícího výboru pro zpracování MAP ORP 

Český Brod 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace 

1 Bauerová  Alena PhDr. Nezávislá konzultantka pro strategické plánování  

2 Dočkalová   Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru rozvoje 

3 Černá  Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog 

4 Fejfarová  Martina  Bc Město Český Brod, vedoucí odboru sociálních věcí  

5 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka  

6 Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí 

7 Kašpar Aleš Ing. Město Český Brod, tajemník  

8 Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel 

9 Lebedová Zuzana Mgr. Rodič, logoped 

10 Mannová  Gabriela Bc.  Region Pošembeří, realizační tým  

11 Nehasilová Monika  Rodič, pedagog,  

12 Nouza  Jaroslav  LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice 

13 Nekolný  Jakub Bc. Město Český Brod, starosta  

14 Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým  

15 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel 

16 Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka 

17 Pokorná  Romana Ing.  ZŠ Poříčany, pedagog 

18 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel 

19 Soukupová  Jiřina Ing Město Český Brod, realizační tým 

20 Šindelářová Jitka   Rodič, ZŠ Tuklaty  

21 Tlamichová Lucie Ing.  Rodič, zastupitelka městyse Kounice 

22 Tůmová  Jana Mgr. Bc. Region Pošembeří realizační tým 

23 Tůmová  Miloslava Ing.  Město Český Brod, realizační tým 

24 Urbanec Luděk  Obec Vitice, starosta 

25 Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod 

26 Zdražilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka 

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

 

 

Všichni zúčastnění vyjma jedné osoby projevili zájem pracovat v Řídícím výboru.  
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Příloha č. 2 

Stručný harmonogram hlavních kroků zpracování MAP ORP Český Brod 

TERMÍN ČINNOST / VÝSTUP 

31.3.2016 
Doplnění členů do ŘV 

31.3.2016 
Doplnění LOS o analytickou část týkající se MŠ 

7.4.2016 
Projednání zpracované analytické části s MŠ, návrh vize, projednání 

navržených investičních záměrů a stanovení priorit 

14.4.2016  Rozeslání aktualizované analytické části LOS ŘV k připomínkám  

21.4.2016 1. jednání ŘV 

31.5.2016 Setkání starostů, projednání investic pro školy 

16.6.2016 2. jednání ŘV/projednání a schválení Dohody o prioritách  

Říjen 2016 3. jednání ŘV 

Únor 2017 4. jednání ŘV 

Duben  2017 5. jednání ŘV 

Červen 2017 6. jednání ŘV, projednání a schválení MAP  

  

  

  

 

 

 

 



6 

 

Příloha č. 3 

Očekávání účastníků 0. setkání Řídícího výboru od zpracování Místního 

akčního plánu (MAP) pro ORP Český Brod, 18. 2. 2016 

 Praktická využitelnost výstupů 

 Úspěšně realizovat projekt 

 Výstupem bude jasný, čtivý, krátký, živý dokument (udělat sumary) 

 Nezaúřadovat se projektem, nestavět vzdušné zámky, najít cestu k reálným cílům 

 Investice na území města Český Brod – realizace 

 Investice pro školy 

 Faktický rozvoj / zlepšení školství v regionu – 5x 

 Koncepční, dlouhodobý, systematický rozvoj školství v území 

 Jednotný směr rozvoje škol 

 Sladění zájmů škol, vyjasnění, co je nepřípustné 

 ŘV se domluví a v rámci regionu dojde k dohodě bez problémů 

 Sdílení dobré praxe, zkušeností, know-how 

 Vzájemná inspirace, co kde umíme, aktivity volného času 

 Navázání na spolupráci v projektu „Sdílené radosti a strasti I“ 

 Prohlubovat, zdokonalovat rozvinuté systémy, spolupráci v projektu „Sdílené radosti a 

strasti I“ 

 Rozvíjení Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod do r. 2025 – dostat se k základu, do praxe – 3x 

 Podněty k rozvoji 

 Propojení s Komunitním plánováním sociálních služeb 

 Zmapovat kapacitní potřeby 

 Pomoc s kapacitou školy 

 Vyřešit otázku naplněnosti a nenaplněnosti škol, zjistit příčiny problému naplněnosti tříd 

v ZŠ Vitice 

 Pomoc dětem, které to potřebují 

 Pomoc žákům tak, aby měli pocit, že někam směřují, k úspěchu … 

 Hájit zájmy dětí – aby byly připraveny pro život, aby prožívaly šťastné dětství 

 Harmonický rozvoj dětí (škola – rodina – volný čas) 

 Propojení mimoškolní a školní činnosti – kladné ovlivňování dětí, řešení jejich problémů 

 Řešení problémů žáků s poruchou učení 

 Zvýšení úrovně spolupráce OSPOD – škola - rodina 

 Spokojené děti 

 Spokojení pedagogové – udělat něco pro to, aby se učitelé cítili lépe 

 Orientace ve školství 
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Příloha č. 4 

Návrhy na doplnění stakeholderů pro MAP ORP Český Brod aneb koho 

dalšího zapojit do zpracování MAP 

o Pedagog - učitel 

o Speciální pedagog 

o Psycholog 

o Výchovný poradce 

o Asistent pedagoga 

o Asistent dítěte 

o Pediatr 

o Fyzioterapeut 

o Preventista, zástupce PČR 

o Výživový poradce, dietní sestra 

o Družinář 

o Rodiče, kteří realizují domácí vzdělávání (maminka v Doubravčicích) 

o Zástupce alternativní školy (Jenské) 

o Zástupce aktivit volného času (vzdělávacích programů) z oblasti 

 Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 Sportu 

 Kultury 

 Muzea (vzdělá 

 Zdravého životního stylu 

 Někoho mimo ORP ČB („vítr zvenku“) 

o Petra Ištvániková (PR města ČB, MA21) 

o Religionista, církev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


