
   

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  17. 3. 2016    Místo:  Český Brod, PPP 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová J., Tůmová M. 

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

Ostatní: Žáčková, Nekolný 

Omluveni:  

ZŠ: Maksová (8)  

 

Program:  

1) Představení  pozice Mgr. Žáčkové a služeb PPP Český Brod  
2) Seminář tělocvikářů – 12. 5. Tejnská  hodina - odpoledne 

3) Ostatní semináře  

4) Exkurze 

5) Semináře letní škola - návrhy 

6) Webové stránky  

7) Dotazníky  

8) Různé  

 

Ad1/  Mgr. Hana Žáčková , psycholožka a koordinátorka spolupráce mezi PPP, ŠPP a školami, 

představila pedagogicko-psychologickou poradnu a předala zástupcům ZŠ základní informace 

k poradně a dotazníky – viz příloha č. 1. Další informace mohou získat na webových stránkách 

poradny www.poradna.cesbrod.cz.  Upozornila na dlouhé objednací lhůty – cca 2 měsíce. Kontaktní 

osobou v případě zajištění asistentů do škol je Mgr. Fialová. Na Mgr. Žáčkovou se obracejte v případě 

potřeby metodické podpory školních asistentů, preventistů a pedagogů, zajištění krizové intervence 

na škole. 

Ad 2/ Pan Nekolný přednesl myšlenku uspořádat společné setkání fyzioterapeutů (pí Tejnská a p. 

Ševčík), trenérů sportovních klubů a učitelů TV, kde by byl nastíněn návrh spolupráce v oblasti sportu 

s cílem „zajistit více pohybu dětem“. Schůzka se uskuteční 12.5.2016 v 16 hod. v Českém Brodě PPP . 

Cílovou skupinou by měli být žáci prvního stupně ZŠ.  Zástupci ZŠ byli vyzváni, vyslali zástupce na toto 

setkání a zároveň zasílali kontakty na případné zájemce z řad trenérů. 

Ad 3/  Podána informace o semináři Mgr. Jiřiny Bednářové z PPP Brno, úspěšné lektorky a autorky 

řady knih, na téma školní zralosti, který se uskuteční dne 23. 5. 2016 od 9.30 do cca 16:00 hod, v 

Českém Brodě, v Oranžové zahradě. Prosím o šíření akce – letáček viz příloha č. 2 a nahlášení 

případných zájemců.  

http://www.poradna.cesbrod.cz/


Zástupci ZŠ projevili zájem o seminář na téma inkluze, rámcový vzdělávací program. Případné další 

návrhy zašlou e-mailem. 

Zástupci ZŠ se shodli na tom, že do června je reálné absolvovat max. 2 semináře, další budou 

následovat od září 2016. 

Mgr. Šnajdrová podala informaci o tom, že od 1. 9. 2016 budou moci být v rámci speciálních škod 

zřízeny formou malotřídního režimu třídy pro děti bez mentálního postižení, které mají 

diagnostikovány těžké poruchy chování či těžké smyslové vady (logopedické, sluchové zrakové 

apod.). V případě vhodných kandidátů v ZŠ kontaktujte přímo paní ředitelku. 

Ad 4/ Pan Slavík poskytl základní informace k plánované exkurzi do ZŠ Chrudim. Tato škola má 

akreditaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Exkurze je dvoudenní, během prvního dne probíhá 

seznámení se školou a druhý den je věnován diskuzím o fungování školy, o jejích aktivitách. – viz 

příloha č. 3. O termínu exkurze a dalších podrobnostech budete informováni následně 

(pravděpodobně hrazen seminář, doprava a ubytování)  

Ad 5/ Letní škola se uskuteční v termínu 22. - 24. 8. 2016. Zástupci ZŠ byli vyzváni, aby sdělili počet 

účastníků z jednotlivých škol (z důvodu organizačního zabezpečení) a náměty na semináře v rámci 

letní školy. Byl vyjádřen zájem o seminář pana Musila (zážitkový kurz) a seminář na téma kritické 

myšlení. 

Ad 6/ Byla poskytnuta základní informace k webovým stránkám, které by měly být součástí webové 

stránky města Český Brod. Společně prošli účastníci setkání návrh jednotlivých záložek, které by měly 

být na webové stránce – viz příloha č. 4. Další náměty k doplnění jsou vítány. 

Ad 7/  Diskuse nad plánovanými investicemi jednotlivých ZŠ. ZŠ Bylany, ZŠ Tuklaty a ZŠ Vitice  zašlou 

vyplněné dotazníky e-mailem. 

Zástupci ZŠ vyzváni k poskytnutí výsledků dotazníkového šetření MŠMT. 

Ad 8/ Podána informace o projednání žádosti ve výběrové komisi řídícího orgánu OPVV dne 24. 2. 

2016. isí. Nyní se čeká na vydání rozhodnutí, které by mělo být provedeno do 30 dnů od projednání 

v komisi.  

Zástupci ZŠ informováni o možnosti zúčastnit se exkurze do lesní školky v Kutné Hoře (uskuteční se 

v rámci společného setkání MŠ 2. 6 .2016). 

Dne 14. 4. 2016 se uskuteční schůzka logopedek, které se účastní projektu, vč. účasti klinické 

logopedky Mgr. Lebedové. 

V případě nespolupráce rodičů je možné požádat o pomoc pracovnice sociálního odboru.  

 

Zapsaly: Soukupová, M. Tůmová  

Přílohy: 1) Dotazníky PPP 

               2) Pozvánka Mgr. Bednářová 

 3)  Exkurze ZŠ Chrudim 

 4)  Mapa webu 



      


