
   

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  4. 2. 2016    Místo:  MŠ Kounice   

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová M. , Oliva, Tůmová J., Mannová 

MŠ: Blahovcová (1),  Halaxová (5), Vančurová (7) , Hedrlínová (8), Fousová (9), Trnková (10), Vedralová (12), 

Stejskalová (13), Gablerová (14) 

Samospráva: Sochorová (Kounice) 

Omluveni: 

MŠ: Jelínková (2), Zumrová (3), Majerová (4), Prejzová (6), Vykouřilová (11),  Maksová (15) 

 

Program: 

1) Představení  MŠ Kounice 

2) Aktuální informace z realizace projektu 

3) Informace k Místnímu akčnímu plánu rozvoje školství v ORP Český Brod (dále MAP) 

4) Očekávané „Šablony“ 

5) Různé 

Ad 1) Ředitelka MŠ paní Jaroslava Fousová nás společně s paní starostkou Miroslavou Sochorovou přivítala v MŠ 

Kounice. MŠ Kounice má 3 třídy věkově oddělené s celkovou kapacitou 82 dětí. Třídy jsou nové nebo 

rekonstruované. MŠ nemá vlastní jídelnu. Jídlo dováží ze sousední ZŠ. MŠ disponuje malou jídelnou s kapacitou pro 

jednu třídu, kde se střídají děti ze dvou tříd. Nejmenší děti se stravují přímo v nové třídě. Každá třída má svůj vlastní 

vchod, šatnu a sociální zařízení. Všechny třídy jsou však vzájemně propojené – viz fotodokumentace.  

Ad 2) Dne 4. února 2016 bylo na stránkách MŠMT zveřejněno i věcné hodnocení projektu. Naše žádost dosáhla ve 

dvou nezávislých hodnoceních 97 a 92 bodů ze 100 možných (bodový limit pro podporu 65 bodů) a v rámci věcného 

hodnocení nebylo navrženo žádné krácení rozpočtu. Nyní tedy čekáme na jednání výběrové komise a následné 

vydání rozhodnutí.  Všechny odborné profese (asistenti, logopedové a psychologové) jsou k dnešnímu dni smluvně 

zajištěny.  

Logopedky: Mgr. Katrnožková  (1, 6, 7, 11, 12, 15), Mgr. Sedláčková (10), Mgr. Vítková (2, 8, 13, 14) 

Psycholožka: Mgr. Kecová (8) 

Asistentky: Janoszková (5), Turková (9) 

Veškeré činnosti odborných pracovníků na škole je nutné potvrdit ředitelkou školky na měsíčním pracovním výkaze 

(viz příloha). Před vlastními aktivitami psychologa a logopeda s dětmi je nutné získat informovaný souhlas rodičů – 

viz příloha.  

Dále byla představena nová členka realizačního týmu paní Ing. Miloslava Tůmová.  



Ad 3) Výstupem projektu má být MAP. Garantem za tuto aktivitu je Mgr. Miloslav Oliva. Prvním krokem bude 

rozšíření Lokální strategie rozvoje vzdělávání (dále LOS – viz příloha) o předškolní vzdělávání. Z tohoto důvodu 

prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku s profilem vaší MŠ (viz příloha)  a zaslání fota MŠ. Inspirovat se můžete 

profily ZŠ v přiložené LOS. Vyplněné profily prosím zaslat e-mailem na adresu mannova@posemberi.cz do 18. 2. 

2016. Proces MAP bude řídit Řídící výbor (dále ŘV). V něm jsou zástupci MŠ (Jiřina Zumrová (3), Jana Halaxová (5) a 

Václav Pěnkava/Věra Trnková (10), ZŠ, zřizovatelů, kraje, neziskovek, rodičů. Ostatní ředitelé a zřizovatelé budou 

pravidelně informováni o závěrech z jednání, které budou moci připomínkovat.  Pan Oliva vyzval přítomné ke 

jmenování dalších akčních rodičů do ŘV. ŘV se bude scházet cca 4 x ročně. První setkání ŘV je plánováno na 18. 2. 

2016 v Českém Brodě, v penzionu ANNA, dále 21.4.2016 a 16. 6. 2016.  

Ad 4) Předpokládaný termín zveřejnění výzvy na „Šablony“ je duben 2016. Pro MŠ se bude jednat především o 

možnost financování pozice asistenta, logopeda, psychologa, chůvy, dále vzdělávání pedagogických pracovníků, 

koučování, supervize, spolupráce navzájem mezi MŠ a spolupráce s rodiči. Navrhovaný text výzvy v příloze.  Aplikaci 

na podání žádosti o podporu si společně vyzkoušíme v počítačové učebně MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. 

čtvrtek v dubnu, což je 7. 4. 2016. (v případě pozdějšího zveřejnění výzvy následující měsíc 5. 5. 2016). V příloze jsou 

uvedeny nutné požadavky na softwarové a hardwarové vybavení ICT jednotlivých škol. Nutno do doby podání 

žádosti zajistit vlastní datovou schránku a elektronický podpis.  

Ad 5)  

a) další schůzka zástupců MŠ se bude konat 3. 3. 2016 nově od 15.30 v MŠ Poříčany. Dubnová schůzka 

proběhne od 14.00 na MěÚ – viz výše (nácvik šablon), květnová schůzka 5. 5. 2016 od 15. 30 v MŠ 

Doubravka a červnová 2. 6. 2016 od 15.30 v MŠ Tismice. Na zajištění občerstvení je možno čerpat příspěvek 

cca 500 Kč z projektu. Bude proplaceno na základě faktury ze školní jídelny nebo paragonů.  

b) MŠ mají zájem o organizaci vzdělávání v období duben – květen 2016 na téma školní zralost (dr. Bednářová) 

nebo trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina.  

c) pro sdílení společných informací bude zřízena nová webová stránka – www.skoly-orp-cb.eu, prosíme o 

zasílání námětů na jejich obsah. Ostrý provoz stránek předpokládáme spustit s novým školním rokem 

2016/2017. 

d) autorkou obou úžasných dortů je paní učitelka kounické MŠ paní Čepelová, tel. č. 605 257 130 

 

Zapsala: Soukupová  

 

Přílohy: 

1. foto MŠ Kounice 

2. pracovní výkaz 

3. informovaný souhlas rodičů 

4. LOS 

5. dotazník MŠ 

6. výzva „Šablony“ 

7. požadavky na software a hardware 

 

mailto:mannova@posemberi.cz
http://www.skoly-orp-cb.eu/

