
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 10. 11. 2016    Místo: ZŠ Tuklaty 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M. 

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

Ostatní: Fejfarová 

Omluveni:  

ZŠ: Dušek (2), Maksová (8), Šnajdrová (9) 

 

Program:  

1/ Aktuální informace k projektu  

2/ Různé 

3/ Prohlídka ZŠ 

 

Ad 1/  

Paní Soukupová blíže informovala o akcích, které se v rámci projektu uskutečnily v měsíci říjnu. 

Kromě vzdělávacích seminářů a společných setkání zástupců škol se konalo 3. jednání Řídícího 

výboru. Informace o všech akcích naleznete na webových stránkách projektu http://skoly-orp-

cb.eu/. 

Byly představeny akce na další období (především listopad a prosinec 2016). Bližší informace viz 

příloha č. 1. 

30. 11. 2016 se uskuteční inspirativní kavárna pro rodiče na téma Jak se efektivně učit s dětmi. 

Přítomným zástupcům škol byly rozdány letáčky na akci, prosíme o jejich předání rodičům. Plakát na 

akci zašleme e-mailem. Prosíme o jeho zveřejnění v prostorách ZŠ. 

Stále je možné se přihlásit na seminář PhDr. Pekařové – Coaching pro řídící pracovníky ve školství. Na 

jaře 2017 proběhne blok seminářů Mgr. Musila na téma Rétorika (nejen) pro učitele a lektory. 

Přihlášky na obě akce prosím zašlete na mtumova@cesbrod.cz, kapacita je omezena. 

Pan Pěnkava se krátce podělil o své pozitivní zkušenosti ze supervizní skupiny, které se zúčastnil 

v úterý 8. 11. 2016. Další setkání supervizní skupiny se uskuteční 6. 12., příp. 7. 12. 2016, pozvánku 

zašleme e-mailem. 

Paní Soukupová informovala o požadavku z řad paní učitelek, který vzešel na semináři čtenářské 

dílny, na pořádání pravidelných setkání za účasti odborníka na čtenářskou gramotnost. Tato setkání 
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by se mohla konat 1 x čtvrtletně, např. v prostorách městské knihovny. Požadavek účastnic semináře 

na sobotní termíny seminářů nebyl po kratší diskuzi potvrzen jako všeobecně preferovaný.  

V rámci projektu bychom rádi v obdobném duchu uspořádali setkání učitelů matematiky. Na příští 

jednání ŘV plánujeme pozvat odborníka na matematickou gramotnost. Pokud máte tip na někoho, 

koho bychom mohli pozvat, dejte nám vědět na mtumova@cesbrod.cz. 

V případě zájmu by bylo možné návštěvu ZŠ v Chrudimi podniknout v měsíci květnu 2017. Prosíme o 

zvážení Vaší účasti. 

Ad 2/   

Nadané žáky je možné podrobit speciálním testům, které mohou potvrdit zařazení mezi nadané žáky. 

Poradenského specialistu je možno zajistit na základě vašeho požadavku na e-mail 

mtumova@cesbrod.cz. Nadále se můžete obracet se svými požadavky Mgr. Hanu Žáčkovou 

(zackova.hanka@gmail.com), která v rámci projektu působí jako poradenská specialistka. Mimo 

individuálního poradenství je také možné využít její nabídku na uspořádání setkání pro rodiče na 

téma spolupráce s PPP, jak řešit problémy v učení, vztahy ve třídě apod. V případě zájmu 

kontaktujte přímo slečnu Žáčkovou.  

Slevový kupon na objednávky nakladatelství Raabe platný do 31. 12. 2016 najdete v příloze č. 2.  

Rada města Český Brod schválila podání žádosti o prodloužení projektu do 31. 8. 2017, v případě 

vyhovění naší žádosti poskytovatelem dotace bychom uspořádali letní školu pedagogů i v létě 2017. 

Další setkání zástupců ZŠ se uskuteční následovně: 

15. 12. 2016 – ZŠ Bylany (začátek 15:00) 

26. 1. 2017 – ZŠ Poříčany 

16. 2. 2017 – ZŠ Přistoupim 

16. 3. 2017 – ZŠ Kounice 

 
Byla vedena krátká diskuze na téma podávání šablon v jednotlivých školách. V případě zájmu o 
individuální konzultaci kontaktujte prosím MAS Pošembeří – Janu Tůmovou (tumova@posemberi.cz). 
 
Nastavení oznámeni o depeších v systému ISKP2014 – horní lišta pole „Profil uživatele“, po kliknutí 
volit „Kontaktní údaje“ a v dolní části stránky vyplnit komunikační kanál pro notifikaci a zaškrtnout 
platnost (viz příloha č. 3)   
 
9. 12. 2015 od 15:15 se uskuteční Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – bližší informace k akci 

najdete na http://www.ceskyjezisek.cz/vypousteni-balonku_8.html. 

Jako podnět pro příští výzvu „Šablon“ jsou navržena následující opatření: 

a) Možnosti sdílení společného logopeda, psychologa, speciálního pedagoga, aprobovaného 

tělocvikáře pro malotřídky, rodilého mluvčího  

b) Podpora pohybu pro děti  

c) Podpora nadaných žáků 

d) Rodilý mluvčí pro výuku cizích jazyků 

e) Prostředky na dělení hodin pracovního vyučování, jazyků, matematiky, českého jazyka  

Další náměty posílejte na mtumova@cesbrod.cz.  
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Pan Slavík informoval o činnosti PPP. Upozornil na používání nových formulářů. Připravuje se 

metodika, jaká by měla být podpůrná opatření.   

Zástupci realizátorů MAP ve Středočeském kraji chtějí iniciovat schůzku s novým vedením 

Středočeského kraje zaměřenou na možnosti podpory škol v oblastech, které nejsou předmětem 

výzev IROP a dotačních programů MŠMT a MFi. Jedná se zvláště o školní jídelny, tělocvičny, hřiště a 

zahrady. Ředitelé odsouhlasili připojení naší skupiny k této iniciativě. Prosíme o zaslání požadavků 

škol jako podklad pro toto jednání na obvyklé kontakty (M. Tůmová nebo J. Soukupová). 

Následně proběhla diskuse o výstupech ŘV ohledně zapojování rodičů do života školy a informace o 

aktivitě „Rodiče vítáni“. - http://www.rodicevitani.cz/. 

Ad 3/   

Prostory školy jsme si tentokrát prohlédli na začátku setkání. Škola je ve staré budově sousedící 

s obecním úřadem. Ten se v letošním roce přestěhoval a škola tak může využívat jeho bývalé prostory 

jako další třídu při dělených hodinách a pro účely školní družiny. V původní části jsou dvě třídy, třetí 

kmenová třída je kontejnerová z roku 2014. Všechny tyto prostory potřebují rekonstruovat a zároveň 

navýšit kapacitu minimálně o jednu třídu. Škola nedisponuje školní jídelnou, na oběd dochází do 

mateřské školy cca 10 min., což způsobuje logistické i bezpečnostní komplikace. Uvažuje se o 

vybudování výdejny školní jídelny přímo ve škole. Škola disponuje upravenou zahradou s arboretem a 

novým sportovním hřištěm v zahradě. Tělocvičnu škola nemá.   

Obec má připraven projekt nástavby nad obecním úřadem včetně rekonstrukce současných prostor.  

Vše ale závisí na získání případné dotace.   

 

Zapsala: M. Tůmová, Soukupová 

 

Přílohy:  

1/ Přehled akcí v rámci projektu na období 2016/2017 

2/ Slevový kupon Raabe 

3/ Návod na nastavení oznamování obdržení depeší od poskytovatele dotace 

4/ Fotodokumentace 

 

 


