
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 15. 12. 2016    Místo: ZŠ Bylany 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

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

Omluveni:  

ZŠ: Slavík (3), Dovole (4), Maksová (8) 

 

Program:  

1/ Aktuální informace k projektu  

2/ SWOT 3 analýza pro jednotlivé prioritní oblasti MAP 

3/ Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

4/ Prohlídka ZŠ 

 

Ad 1/  

Paní Soukupová blíže informovala o akcích, které se v rámci projektu uskutečnily v měsíci listopadu a 

prosinci, dále představila akce plánované na leden 2017. Informace o všech akcích naleznete na 

webových stránkách projektu http://skoly-orp-cb.eu/. Přehled akcí plánovaných na rok 2017 je 

přiložen k zápisu z dnešního setkání (příloha č. 1). 

Vzhledem k malému zájmu o blok seminářů Mgr. Musila na téma Rétorika (nejen) pro učitele a 

lektory se v původně plánovaných termínech uskuteční semináře na jiná témata (v únoru by se mělo 

jednat o dramatizaci pro MŠ, květnový dvoudenní seminář bude věnován rétorice). Na jednotlivé 

semináře zašleme pozvánky v průběhu příštího roku.  

18.1.2017 se uskuteční inspirativní kavárna pro rodiče na téma Komunikace s dětmi, aneb proč to 

neumíme, lektorka PhDr. Lidmila Pekařová. Přítomným zástupcům škol byly rozdány letáčky na akci 

(ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomířská obdrží letáčky v prvním lednovém týdnu), prosíme o jejich předání 

rodičům. Plakát na akci byl školám zaslán dnes e-mailem. Prosíme o jeho zveřejnění v prostorách ZŠ. 

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

12.1.2017 se bude konat první setkání pracovní skupiny rodičů. Pozvánku na akci zašleme v průběhu 

příštího týdne. Uvítáme zájemce z řad aktivních rodičů, kteří by se chtěli do pracovní skupiny zapojit. 

http://skoly-orp-cb.eu/


Příští setkání se uskuteční jako společné setkání zástupců MŠ a ZŠ dne 26.1.2017 v ZŠ Poříčany. 

Přítomným zástupcům škol byly předány knihy do školních knihoven – Jak žít a nezbláznit se od PhDr. 

Lidmily Pekařové. 

Ad 2/   

Při práci ve skupinách byly vytvořeny SWOT 3 analýzy pro jednotlivé prioritní oblasti MAP (viz příloha 

č. 2). Následně byly určeny body analýzy, které jsou vnímány jako nejdůležitější. Závěrečné znění 

bude odsouhlaseno na ŘV MAP. Případné připomínky a doplnění k analýzám prosím zašlete Janě 

Tůmové na adresu tumova@posemberi.cz. 

Ad 3/ 

Byly diskutovány výsledky mezinárodního šetření PISA za rok 2015. Následovala diskuze o snižující se 

motivaci žáků k učení a dosahování dobrých výsledků, které souvisí i s poklesem požadavků při 

přijímacích zkouškách na střední školy. 

Paní Soukupová představila výzvu č. 37 – Podpora žáků se zdravotním postižením I a co by bylo 

možné v rámci této výzvy realizovat. Aktuálně probíhají rozhovory o možnosti našeho zapojení se do 

výzvy, termín pro podání žádosti je do 12.1.2017.  Zástupci zúčastněných škol projevili zájem o účast 

v tomto projektu. 

Následně proběhla krátká diskuze o životě v jednotlivých školách. Paní Plesná informovala o odvolání 

starosty obce Tuklaty. Pan Dušek zmínil, že se připravuje výzva na odborné učebny. ZŠ Bylany mají 

podánu žádost o dotaci na přístavbu. Paní Šnajdrová pozvala na výstavu školy, která se koná 19. – 20. 

12. 2016. 

Ad 4/   

Budova školy je jednopatrová. V 1. patře jsou situovány dvě prostorné třídy, v přízemí se nachází 

herna školní družiny. K relaxaci a tělovýchovným aktivitám slouží školní zahrada a obecní 

multifunkční hřiště s umělým povrchem. V objektu školy chybí tělocvična, proto žáci v zimním období 

využívají pronajatou tělocvičnu SOŠ v Českém Brodě – Liblicích. Ve škole byla nově vybudována 

výdejna obědů.  

 

Zapsala: M. Tůmová 

 

Přílohy:  

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

2/ SWOT 3 analýza 

3/ Fotodokumentace 

 

 


