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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod  (MAP) ORP Český Brod 

1. jednání, 21. 4. 2016, 15.00 – 17.20 hod, obřadní síň města Český Brod   

 

Zápis z jednání 

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

26 členů se zúčastnilo 19 členů. Seznam zúčastněných je uveden v příloze č. 1.  Jednání bylo 

moderováno konzultantkou pro strategické plánování PhDr. Alenou Bauerovou. 

Program setkání:  

1. Uvítání účastníků 

2. Informace o projektu 

3. Informace o Krajském akčním plánu vzdělávání (KAP) 

4. Projednání návrhu Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP a jeho schválení  

5. Diskuse a doplnění VIZE výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod 

- podklad pro Strategický rámec MAP 

6. Představení souhrnu investičních potřeb ZŠ  

7. Shrnutí, závěr, další postup 

Ad. 2   

Základní informace o Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod (dále jen MAP ČB) podal Mgr. Miloslav Oliva, zástupce Místní akční skupiny 

(MAS) Pošembeříwww.posemberi.cz, která je zpracovatelem MAP ČB. MAP ČB znamená 

zpracování plánu rozvoje předškolního a základního vzdělávání na území správního obvodu 

ORP Český Brod. Zpracování takovýchto plánů probíhá ve všech ORP České republiky pod 

vedením MŠMT. V ORP Český Brod je MAP součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol 

ORP Český Brod II“.  

V rámci MAP má být vytvořen tzv. Strategický rámec předškolního a základního vzdělávání 

na území správního obvodu ORP Český Brod do r. 2023, dále mají být shrnuty poţadavky na 

investice škol, školských zařízení a subjektů podílejících se na rozvoji výchovy a vzdělávání a 

společná volba priorit. Smyslem je rozvinout spolupráci škol a dalších subjektů v území a 

zajistit efektivnost a provázanost investic se systematickým  rozvojem školství v území.  

Projekt probíhá od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017. Jako základní podklad pro práci bude slouţit 

vloni zpracovaná Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod (dále jen LOS), která se v současné době doplňuje o MŠ, a aktualizují se data ZŠ. 

V rámci projektu probíhají setkávání mateřských škol s frekvencí jednou do měsíce. V této 

souvislosti je důleţité, aby se členové ŘV seznámili se stávající verzí LOS a navrhli, jaké 

priority je třeba doplnit. J. Soukupová seznámila zúčastněné s aktuálními informacemi 

z NIDV, který má být metodickým garantem MAP.  

http://www.posemberi.cz/
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Ad. 3  
 

K situaci týkající se tvorby Krajského akčního plánu (KAP) se vyjádřil zástupce Krajského 

úřadu PaedDr. Mgr. Pavel Schneider. Uvedl, ţe KAP by měl být hotový v červnu 2016 bez 

ohledu na skutečnost, ţe MAP budou zpracovány aţ později. Potřeby, které nebudou 

obsaţeny  v KAP, nelze financovat z IROP (tj. kraj musí spolupracovat s MAPy, aby zjistil 

jejich potřeby). Předpokládá se spolupráce KAP a MAP v oblastech, ve kterých se vzájemně 

dotýkají ZŠ a SŠ, tj. - kariérní poradenství, inkluze dětí sociálně slabších a z vyloučených 

lokalit a oblast dalšího vzdělávání. Spolupráce mezi ZŠ a SŠ nefunguje vţdy optimálně. 

Pokud jde o praktické školy, mělo by se řešit v rámci MAP, jakým způsobem se v dané 

oblasti vypořádají s inkluzí, tj. do jaké míry je inkluze optimální. Kraj nemá v úmyslu rušit 

praktické školy Na přelomu roku 2016 a 2017 plánuje kraj konferenci pro zpracovatele KAP a 

MAP. Dále informoval, ţe byly zřízeny nové webové stránky ke KAP na adrese: http://kap-

stredocesky.cz/. Členka ŘV Mgr. Hana Dočkalová vznesla dotaz, jak bude řešena vazba mezi 

zásobníkem ITI a MAP. P. Schneider vysvětlil, ţe pro první výzvu bude dána výjimka, 

projekty z ITI nemusí být ještě zahrnuty v MAP. Tato výjimka však neplatí pro střední školy. 

Ad. 4  

Další část programu byla věnována projednání procesních dokumentů pro chod ŘV. Členům 

ŘV byl dopředu zaslán návrh Statutu a Jednacího řádu ŘV. L. Pačesová zmínila, ţe v 

Jednacím řádu není ošetřena situace, jak postupovat v případě, kdyţ není přítomna 

nadpoloviční většina členů. Bylo navrţeno, aby se do návrhu vloţil následující text: “Pokud 

není přítomna nadpoloviční většina všech členů, hlasuje se formou per-rollam.“K tomu byl 

vznesen další podnět, ţe není popsáno technické zajištění hlasování per-rollam. Bylo 

navrţeno, ţe se do návrhu vloţí text ve znění: „Technické zajištění hlasování ŘV per-rollam 

bude upraveno zvláštním předpisem“. Tento předpis bude projednán a schválen na dalším 

jednání ŘV dne 16.6.2016.  Následně bylo hlasováno o Jednacím řádu s navrţenou úpravou. 

Hlasování o  schválení Statutu ŘV 

Pro: 19 

Proti : 0 

Zdrţel se: 0  

 

Hlasování o  schválení Jednacího řádu ŘV 

Pro: 18 

Proti : 0 

Zdrţel se: 1 

Z řad členů ŘV bylo nutné zvolit předsedu. Z moţných kandidátů byl předloţen návrh, zda by 

se této funkce ujal ředitel ZŠ Poříčany Ing. Václav Pěnkava.  

Hlasování o návrhu, aby předsedou ŘV byl zvolen Ing. Václav  Pěnkava 
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Pro: 19 

Proti : 0 

Zdrţel se: 0 

Na příštím jednání je nutné zvolit ještě zástupce předsedy ŘV.  

Ad. 5 

V další části programu byl dán členům ŘV prostor, aby se vyjádřili k návrhu vize za školství 

do roku 2025. Vize má být součástí Strategického rámce. Pracovalo se ve skupinách a členové  

se mohli vyjádřit k návrhu vize a vznést návrhy na její úpravu a doplnění.  

K vizi proběhla diskuse – viz příloha (změny a doplňky jsou označeny červeně). K návrhu 

vize je moţné se nadále vyjadřovat. Podněty a doplnění je moţné zasílat na email: 

mannova@posemberi.cz. S návrhem se bude dále pracovat, bude ještě tématem některého 

z dalších ŘV.  

Ad. 6 

V této části J. Soukupová informovala, ţe nezbytnou součástí MAP je získat přehled o všech 

investicích do formálního i neformálního vzdělávání. Shromáţděné údaje budou podkladem 

pro vytvoření tzv. Dohody o investicích, jejich cílem je potvrzení potřebnosti a vyuţitelnosti 

investic v území. Doposud byly zmapovány investiční potřeby základních a mateřských škol. 

Je ještě nutné získat informace o plánovaných investicích do mimoškolního vzdělávání 

neziskových organizací. V této souvislosti byl poţádán ŘV o součinnost při šíření této 

informace. Údaje o potřebných investicích lze vyplnit do jednoduchého formuláře uvedeného 

v příloze č. 3 a zaslat do 13.5.2016 na email: mannova@posemberi.cz.  

Zapsala: Jana Tůmová  

Přílohy: 

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

2. Návrh vize s výrazněnými úpravami v textu  

3.  Formulář pro plánované investice neziskových organizací  

 

mailto:mannova@posemberi.cz
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Příloha č. 1  
 

Přehled  členů ŘV přítomných na 1. jednání ŘV MAP   

 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace 

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

2 Černá  Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog 

3 Fejfarová  Martina Bc.  Město Český Brod, vedoucí odboru sociálních věcí  

4 Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí 

5 Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel 

6 Lancová  Veronika  Mgr.  Poradna Český Brod, speciální pedagog 

7 Literová  Markéta Mgr. Step by Step 

8 Milotová Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka  

9 Nouza  Jaroslav  LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice 

10 Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým  

11 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel 

12 Pačesová  Linda  Ing. Arch. Dokolečka Doubravčice  

13 Schneider Pavel PaedDr. Mgr. Krajský úřad Středočeského kraje  

14 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Ţitomířská Č. Brod, ředitel 

15 Šindelářová Jitka   Rodič, ZŠ Tuklaty  

16 Tlamichová Lucie Ing.  Rodič, zastupitelka městyse Kounice 

17 Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod 

18 Zdraţilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka 

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

 
Omluveni: 

 

Mgr. Jana Halaxová, ředitelka MŠ Doubravka 

Ing. Lenka Kriegischová, zástupce ITI Praţské metropolitní oblasti  

Mgr. Zuzana Lebedová, klinická logopedka a zástupce rodičů 

Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod  

Eva Petrásková, zástupce ZUŠ a rodičů  

Mgr. Ludmila Plesná, ředitelka ZŠ Tuklaty  

Luděk Urbanec, starosta obce Vitice 

 
Hosté: 

Ing. Aleš Kašpar, tajemník města Český Brod
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 Příloha č. 2 

 

VIZE: Základní výchova a vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod v roce 2025, LOS (červeně jsou označeny návrhy vzešlé z jednání) 

Vzdělání je hodnotou samo o sobě, je v popředí veřejného i soukromého zájmu, je kvalitní, je přístupné pro 

kaţdého, dává všem stejnou šanci. Funguje efektivně, ţáci se rádi učí a jsou motivováni pro celoţivotní 

vzdělávání, učitelé provázejí ţáky vzdělávacím procesem a pomáhají jim dosahovat maxima jejich moţností a 

spolu s nimi se rozvíjejí. 

Školy poskytují kvalitní vzdělávání a výchovu, mají dostatek kvalitních učitelů s maximální aprobací, kteří 

tvoří funkční tým se společnou vizí. Pedagogové mají prostor pro individuální přístup k dětem a ţákům, jsou 

motivováni, odpočatí a těší se dobré společenské prestiţi. Přibývá pedagogů muţů. Kromě dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou podporovány také nadané děti. 

Školy mají také dostatek specializovaných odborných pracovníků. Školská poradenská pracoviště dobře fungují, 

jejich činnost je koordinovaná a dostatečně personálně zajištěna. Je dostatek financí pro podpůrná opatření, 

zejména pro asistenty.  

Ředitelé škol mají k dispozici odbornou podporu: informační, metodickou, právní, manaţerskou, při investičních 

akcích, průběţnou podporu informačních technologií a další dle potřeby. Pro hodnocení práce ředitelů a 

pedagogů jsou nastavena a pouţívána kritéria 

V jednotlivých školách je dostatek míst pro ţáky, je zajištěna optimální obsazenost škol. Počet potřebných míst 

je plánován a vytvářen na základě aktuálních demografických studií, které reflektují rozvoj regionu z hlediska 

bydlení, podnikání a dalších aspektů, a také na základě systematické spolupráce škol, obcí a veřejnosti. Ředitelé 

škol mají včasné informace o poţadovaném počtu dětí. V rámci regionu jsou jasně definované spádové oblasti 

základních škol, jsou uzavřeny smlouvy mezi obcemi o participaci na nákladech na provoz a investice školy a 

zařízení školy družiny, kluby, jídelny, kam docházejí děti z příslušné obce. 

Budovy škol a školských zařízení jsou v dobrém technickém stavu, jsou energeticky úsporné, tam, kde je to 

moţné, jsou bezbariérové ne kde je to možné, ale všude. Jsou vybaveny moderním zařízením a pomůckami pro 

vyučování i mimoškolní činnosti. Třídy a učebny jsou dostatečně prostorné. Je dostatek odborných učeben, 

dostatečná kapacita jídelen, druţin a moderně vybavenými tělocvičen a sportovišť, fungují školní zahrady. 

Zařízení škol fungují také pro rozvoj komunitního života. Školní stravování je kvalitní, zdravé a dostupné.  

Je zajištěna bezpečnost budov. Doprava dětí do škol a školských zařízení je bezpečná a organizovaná.  

Druţiny (školská zařízení a NNO) poskytují kvalitní sluţby. Pro všechny věkové kategorie existuje rozmanitá 

nabídka mimoškolních činností.  

Rozvíjí se provázanost a spolupráce formálního a neformálního vzdělávání 

Je zajištěna primární prevence patologických jevů a rizikového jednání, školy disponují prostředky pro řešení 

jevů krizových situací. 

Školy vzájemně spolupracují, podílejí se na naplňování Lokální strategie základního školství, ředitelé a další 

zainteresovaní pracovníci se pravidelně scházejí k výměně zkušeností, je zajištěno sdílení příkladů dobré praxe. 

Školy vyuţívají společný fundraising a řízení projektů, spolupracují na rozvojových projektech a účastní se 

mezinárodní spolupráce. Sloučit s odst.4 

Je zajištěna spolupráce s krajskými a centrálními institucemi za účelem rozvoje základního školství. Rodiče 

aktivně pomáhají naplňovat poslání školy. Obce, školy, rodiče i další subjekty vč. podnikatelských aktivně 

spolupracují na rozvoji komunitního ţivota a na přípravě ţáků pro pracovní uplatnění. Prostory škol a 

spolupracujících subjektů jsou vyuţívány pro celoţivotní vzdělávání a volnočasové aktivity veřejnosti. 

Připomínky k vizi a návrhy na její doplnění: 

- vize by měla být dosažitelná a neměla by být vázána na provedení změn v legislativě 

- naplnění vize do roku 2025 je nereálné  

- vize by měla být stručnější 

- doplnit subjekt, který bude poskytovat ředitelům škol odbornou podporu  

- chybí spolupráce se zaměstnavateli  

- do vize zahrnout spolupráci mezi školami a NNO 
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- doplnit, aby požadavek bezbariérovosti budov škol platil bezpodmínečně 

- v textu „družiny poskytují kvalitní služby“nahradit slovo „družiny“ textem „školská zařízení a 

neziskové organizace“.  

- do vize doplnit text: „Rozvíjí se spolupráce a provázanost formálního a neformálního 

vzdělávání 

- ZŠ a MŠ – požadavek apolitičnosti  

- otevřenost škol a školských zařízení pro komunitní život  

- podpora ředitelů 

- týmová spolupráce  

- ve vizi není promítnuta oblast uměleckého školství, 

- chybí kariérní poradenství a vzdělávání (spolupráce ZŠ a SŠ),  

- chybí zelené (ekologické) školství   

- chybí kompetence k podnikavosti a polytechnickým dovednostem 

- chybí téma inkluze  

- možnost využití odborných učeben SŠ ze strany ZŠ 

 

 

VIZE: Mateřské školy ve správním obvodu ORP Český Brod v roce 

2023, pracovní verze  

MŠ mají dostatek dětí. Jsou navštěvovány dětmi od 3 let věku dítěte (nikoli od 2 let). Pro děti pod 3 roky věku 

existují samostatná zařízení (např. mikrojesle) nebo samostatná oddělení. Není povinný předškolní rok v MŠ. 

Počet dětí ve třídě je sníţen na max. 20. Optimální rozmezí počtu dětí ve třídě je 14 aţ 20 a pokud je ve třídě dítě 

nebo děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), je počet dětí ve třídě adekvátně niţší.  

Na třídu jsou k dispozici 2 pedagogičtí pracovníci a asistent (= pomocná ruka). Asistent je k dispozici také 

v případě nemoci pedagogického pracovníka. Existuje databáze asistentů, kteří jsou dostupní/k dispozici.  

V případě, ţe počet dětí na třídu bude i nadále 24, je k dispozici 1 pedagogický pracovník na třídu navíc. 

Inkluze dětí SVP se pohybuje v rozumných mezích (… ne tak, jak je teď nastavená, větší počet asistentů na třídu 

při větším počtu dětí SVP problém neřeší, nelze mít ve třídě mnoho dospělých; rozumná míra je 1 aţ 2 děti 

SVP/třídu, a to dle poruchy). Ředitelé MŠ mají pravomoc rozhodnout, kolik dětí SVP můţe školka přijmout a 

kolik jich bude ve třídě. 

MŠ mají k dispozici zelené učebny, zahrady, přírodní plochy apod. Děti tráví maximálně času v přírodě, je 

rozvíjena ekologická výchova a praktické dovednosti, podporován rozvoj osobností dětí, jejich samostatnost a 

komunikační schopnosti. Je umoţněn individuální rozvoj kaţdého dítěte.  

Je dostatek finančních prostředků na pomůcky a celkově materiálně technickou základnu. 

Pedagogové jsou ohodnoceni adekvátně k náročnosti práce, ředitelé mají moţnost zvednout platovou třídu pro 

ohodnocení pedagoga dle vzdělání a praxe a mohou volně disponovat osobním ohodnocením, pro které je 

k dispozici větší objem financí neţ dnes.  

Probíhá dobrá spolupráce se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami, 

které nejsou přetíţené. MŠ mají k dispozici psychologa, speciálního pedagoga a právníka (sdílení pro více 

školek, cca 5).  

Na pracovišti v MŠ jsou dobré vztahy, neboť to ovlivňuje práci pedagogů s dětmi. MŠ mají k dispozici 

hospodářku / administrativní pracovnici. Učitelky mohou pracovat na směny. 

Je určena maximální doba, kdy dítě můţe být v MŠ a současně doba provozu MŠ je vstřícná k potřebám rodičů 

(hledá se optimální varianta, kdy rodič dojíţdí do zaměstnání na plný pracovní úvazek a současně kdy by dítě 

nemělo být v MŠ déle neţ 8 hodin/denně; tzn. především apelovat na kratší pracovní úvazky rodičů). 

Probíhá dobrá spolupráce se ZŠ při přechodu dětí na ZŠ.  

Nejsou spojeny MŠ a ZŠ, neboť ředitel nemůţe adekvátně pokrýt specifika obou zařízení. 

Spolupráce se zřizovateli je dobrá, rozvíjí se na partnerské bázi (nikoli rozkazy, ale spolupráce). Zřizovatelé si 

jsou vědomi svých kompetencí a povinností, spolupráci neovlivňuj osobní vztahy. Jmenování do funkce a 

odvolání z funkce ředitele/ky MŠ se děje prostřednictvím KÚ. 
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V případě potřeby je včas zahájena spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ. 

Rozvíjí se také spolupráce MŠ – rodiče – zřizovatelé. 
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Příloha č. 3 

 
Formulář pro zjišťování záměrů neziskových organizací v oblasti výchovy a vzdělávání  

 
Název organizace    

 

 

Název projektu, projekt by se měl 

týkat: 

 stavebních úprav a pořízení vybavení 

pro rozvoj klíčových dovedností 

formou zájmového a neformálního 

vzdělávání  

 

  podpory infrastruktury pro celoţivotní 

vzdělávání  

 

 podpory infrastruktury pro předškolní 

vzdělávání – podpora zařízení péče o 

děti do 3 let, dětských skupin 

 

 výstavby dětských klubů, neformálních 

zařízení pro předškolní vzdělávání, 

mateřských center, lesních školek   

 

 

Místo realizace   

 

Předpokládaný rok realizace     

 

Předpokládané finanční náklady   

 

Připravenost projektu (záměr, studie, 

projekt, stavební povolení) 

 

 


