
Zápis z informační schůzky k projektu Sdílené školní radosti a strasti ORP Český Brod II 

Datum:  11. 1. 2016    Místo:  MěÚ Český Brod  

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Oliva, Tůmová, Mannová 

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

MŠ: Musilová (1),  Halaxová (5),  Vančurová (7) , Fousová (9), Pěnkava (10), Vykouřilová (11), Vedralová (12), 

Stejskalová (13), Gablerová (14),  

Samospráva: Sochorová (Kounice),  

Odborní pracovníci: Katrnožková (logopedka) 

Omluveni: 

ZŠ: Maksová(8) 

MŠ: Jelínková(2), Zumrová (3), Majerová (4), Prejzová (6), Hedrlínová(8),  Maksová (15) 

Program: 

1) Aktuální stav hodnocení žádosti 

2) Představení  realizačního týmu 

3) Smlouvy o předfinancování 

4) Pracovní smlouvy a dohody  

5) Dotazníkové šetření MŠMT 

6) Organizace aktivit projektu 

7) Různé  

Ad 1) 8. ledna 2016 splnila žádost podmínky přijatelnosti a formální správnosti . V současné době běží lhůta 35 

pracovních dní na věcné hodnocení žádosti externími hodnotiteli a dalších 20 pracovních dnů na výběr projektů 

výběrovou komisí, což je zhruba do konce března. Následně by do června mělo být vydáno Rozhodnutí.  

Ad 2) Realizační tým tvoří za město Ing. Soukupová, za MAS Pošembneří  Mgr. Oliva, Mgr. Jana Tůmová a Gabriela 

Mannová. Ing. Tlamichová (zástupce města) bude v průběhu ledna z organizačních důvodů nahrazena jiným 

pracovníkem, o jeho zapojení budete průběžně informováni. 

Ad 3) Odsouhlasené návrhy smluv o předfinancování projektu jsou předloženy ke schválení radě města Český Brod 

(13.1.2016), po návratu pana starosty z dovolené (18.1. 2016) budou podepsány a průběžně vráceny obcím. 

Chybějící náležitosti jednotlivých smluv byly doplněny po schůzce.  

Ad 4) Vyplněné DPP a PS je nutné předkládat podepsané zaměstnanci na město. Nástup do práce a podpis starostou 

Českého Brodu bude následovat po podpisu smlouvy o předfinancování starostou/kou příslušné obce.  Pracovní 

výkazy jednotlivých pracovníků budou potvrzeny zástupci jednotlivých škol. Dle podmínek projektu by pracovní 

výkazy neměly být předávány poskytovateli dotace, ale sloužit pouze pro potřeby evidence pracovní doby 

Ad 5) Všechny MŠ a ZŠ se zapojily do dotazníkového šetření MŠMT, jehož výsledky budou využity při  dalším čerpání  

dotací z národních i evropských fondů.  

Ad 6) Aktivity projektu: 

a) Společné setkávání zástupců všech MŠ bude probíhat první čtvrtek v měsíci s výjimkou letních prázdnin. 

První setkání  proběhne v MŠ Kounice dne 4. 2. 2016 od 14.00 hod. Na akci bude e-mailem všem MŠ 

zaslána samostatná pozvánka 25. 1. 2016. Zástupci obcí vítáni. Setkání MŠ v březnu proběhne v MŠ 

Poříčany. Ostatní zájemci  se mohou hlásit průběžně, případně na schůzce v Kounicích.  

  

b) Další společné schůzka  zástupců MŠ a ZŠ je plánována na červen 2016, po ukončení hodnocení žádosti 

projektu, následně v lednu a červnu 2017. 



c) Společné setkávání zástupců všech ZŠ bude probíhat  pravděpodobně druhý čtvrtek v měsíci od září 2016.  

Podrobnosti budou domluveny na červnové schůzce všech škol.  

 

d) Do Řídícího výboru (dále ŘV)pro rozšíření Strategického plánu rozvoje školství v ORP Český Brod o MŠ a 

tvorbu akčního plánu byli jmenováni  zástupci za ZŠ – Ing. Pěnkava (ZŠ Poříčany), Mgr. Plesná (ZŠ Tuklaty), 

Mgr. Slavík (ZŠ ŽItomířská – Český Brod) 

Zástupci MŠ  – Jana Halaxová (MŠ Doubravka) , Ing. Pěnkava (MŠ Poříčany) a dále budou osloveni zástupci 

českobrodských MŠ.  

Prosím o oslovení aktivních rodičů pro jejich zapojení do ŘV. 

 

e) Setkávání ŘV bude probíhat zhruba 4 x ročně.  První  setkání  proběhne v poradně v  Českém Brodě ve 

čtvrtek 18. února od 15:00 hod. Na akci bude e-mailem všem členům zaslána samostatná pozvánka 

počátkem února. Výsledkem akčního plánování má být do 30. 6. 2016 zpracovaná dohoda o investicích, 

která je nutnou podmínkou pro získání dalších investičních dotací. 

 

f) Letní škola pedagogů bude společná pro MŠ a ZŠ a bude třídenní v termínu od 22. do 24. srpna 2016. 

Program a podmínky budou upřesněny později.  

 

g) Vzdělávací aktivity budou probíhat až od září 2016, výjimkou je školení o inkluzi, které bude organizováno již 

v tomto pololetí. Program a podmínky budou upřesněny později. 

 

h) Logopedická a psychologická  péče by měla být poskytována dětem pouze se souhlasem rodičů. (viz příloha 

– informovaný souhlas). 

 

i) představena logopedka Mgr. Eva Katrnožková – tel. 604 209 141, e-mail:evakatrnozkova@seznam.cz,  její 

návštěvy na jednotlivých MŠ a ZŠ budou probíhat dle individuální dohody s ředitelkou školy, rozsah 

nasmlouvaných služeb podává následující tabulka: 

  OZNAČENÍ MŠ / ředitelka  LOGOPED - DPP - celkový počet hodin  

  
MŠ Břežany 
Musilová Miroslava 

100 

1 
MŠ Hradešín  
Vladimíra Prejzová  

100 

2 
MŠ Chrášťany  
Iveta Vančurová 

100 

3 
MŠ Přišimasy  
Marta Vykouřilová 

100 

4 
MŠ Tismice  
Markéta Vedralová  

100 

5 
MŠ Vitice  
Věra Maksová  

100 

6 
ZŠ Bylany  
Mgr. Jaroslava Koželská 

50 

7 CELKEM  650 

 

Ad 7) Veškeré podněty k projektu prosím zasílat e-mailem na adresu: soukupova@cesbrod.cz, oliva@posemberi.cz, 

tumova@posemberi.cz .  

Zapsala: Soukupová  
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