
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 16. 2. 2017    Místo: ZŠ Přistoupim 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

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

Omluveni:  

ZŠ: Pěnkava (6), Maksová (8) 

Hosté: 

Ing. Hejhal (PRZECHWOZD), Ing. Kašpar (Město Český Brod), Bc. Žák Hájenka Vrátkov),  

V. Brychová (Obec Přistoupim) 

 

 

Program:  

1/ PRZECHWOZD - volnočasové aktivity 

2/ Aktivity pro školy na hájence ve Vrátkově   

3/ Aktuální informace k projektu (shrnutí námětů na LŠP 2017) 

4/ Aktivity škol do místního akčního plánu na školní rok 2017/2018 

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

6/ Prohlídka ZŠ 

Ad 1/  

Ing. Hejhal představil aktivity PRZECHWOZD (pozn. PRZECHWOZD je staročeský název obce 

Přehvozdí). Při stáji PRZECHWOZD jezdecká stáj existuje PRZECHWOZD skokové centrum minikoní, 

které v posledních letech od základů připravilo a plně rozvinulo nový druh disciplíny s koňmi, a to 

skokový sport minikoní s vodičem. Po celý rok jsou skokovým centrem pořádány jednotlivé závody a 

účastní se mnoha reprezentativních a i charitativních akcí.  Aktuálně připravují zrealizování krytého 

výukového zázemí. Terénní učebna bude svým vybavením a zařízením umožňovat školní a 

mimoškolní výuku pro školy regionu ORP Český Brod. Tento projekt by chtěli zrealizovat s podporou 

IROP, pro podání žádosti potřebují doložit spolupráci se školami formou memoranda o spolupráci. 

1. 4.2017 se uskuteční den otevřených dveří v jezdecké stáji (bližší informace viz letáček v příloze). 

29. -30. 4. 2017 se koná 1. seminář „Jaro je tu, příprava začíná“ (bližší informace viz letáček v příloze). 

Ing. Hejhal nabídl školám možnost uspořádat v jezdecké stáji projektový den. Po vzájemné dohodě 

zúčastněných škol bude v rámci projektu v měsíci červnu 2017 uspořádán ukázkový projektový den. 

Zájemci kontaktujte M. Tůmovou na mtumova@cesbrod.cz do 31. 3. 2017 – prosíme o uvedení 

počtu účastníků za Vaši školu. 

 

mailto:mtumova@cesbrod.cz


Ad 2/  

Ing. Kašpar a Bc. Žák informovali o aktivitách pro školy na hájence ve Vrátkově (lesní pedagogika, 

projektové dny) a plánu vybudování terénní základny. Počítá se s rozšířením prostor pro mimoškolní 

činnosti. Jednou z možností je podat žádost o dotaci. Podmínkou je ale navázání spolupráce se 

školami stvrzené společným memorandem (na dobu min. 5 let). Snahou je přiblížit vzdělávací aktivity 

co nejvíce ŠVP jednotlivých škol. V případě zájmu o uspořádání vzdělávací aktivity kontaktuje p. Žáka 

- 736 262 668, jan.cap.zak@gmail.com.  

 

Ad 3/  

Ing.  Soukupová blíže informovala o akcích, které se v rámci projektu uskutečnily v měsíci únoru, dále 

představila akce plánované na březen 2017. Informace o všech akcích naleznete na webových 

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

Letní škola pedagogů se uskuteční v termínu 25. 8.- 28. 8. 2017 na zámku v Poděbradech. Předběžně 

jsou domluveny semináře PhDr. Pekařové, seminář Mgr. Musila, Metoda rozvoje jazykových 

dovedností dle D.B. Elkonina, truhlářská dílna pro rozvoj polytechnické výchovy dětí na ZŠ, seminář 

„Dítě v centru“ určený pro práci s dětmi v rodinné krizi. Rádi bychom také pozvali Mgr. Žežulovou 

(Lipkovou) na čtenářské dílny, Mgr. Šnajdrová navrhla zahrnout semináře využití iPadů. 

Semináře Mgr. Musila se konají v termínu 4. 3. a 7. 4. 2017 (Hra ve vyučování a Improvizace; oba 

v prostorách ZŠ a PŠ Český Brod). Květnový termín se z důvodu pořádání městských slavností ruší a 

pokusíme se ho přesunout na LŠP. 

V měsíci květnu (3. 5. 2017) je možné navštívit otevřené hodiny matematiky Mgr. Kremlíkové v ZŠ B. 

Hrozného Lysá nad Labem (metoda prof. Hejného). V případě zájmu kontaktujte M. Tůmovou na 

mtumova@cesbrod.cz do 8. 3. 2017 – prosíme o uvedení počtu účastníků za Vaši školu (počet 

účastníků je omezen). 

Inspirativní kavárna pro rodiče se uskuteční v termínu 20. 3. 2017 (AHA rodičovství) a 6. 4. 2017 

(Odměny a tresty, PhDr. Pekařová), letáčky a plakát na akce dodáme po jarních prázdninách.  

Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů se školami v ORP Český Brod zašleme 

jednotlivým školám v průběhu března. Souhrnné výsledky budou k dispozici na webových stránkách 

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

J. Soukupová informovala o možnosti pozvat na další setkání ZŠ zástupce z muzea v Říčanech, které 

pořádá pro školy řadu zajímavých vzdělávacích aktivit. Zástupci škol vyjádřili zájem, pozvat zástupce 

muzea v Říčanech na setkání do Kounic (16. 3. 2017).  Je možné si objednat inspirativní příručku 

Učíme řemesla pro pedagogy MŠ. Příručka obsahuje obrazové návody pro práci s textilem a se 

dřevem, vč. slovního doprovodu, metodické články na témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které 

jsou dány do kontextu řemeslné práce s dětmi na základě praktických zkušeností lektorů. V případě 

zájmu o inspirativní příručku Učíme řemesla se obraťte na mtumova@cesbrod.cz, vč. uvedení počtu 

ks, které byste chtěli do své školy. 

Setkání supervizní skupiny se uskuteční 7. 3. 2017. J. Soukupová upozornila, že supervizi je možné 

absolvovat také individuální formou. V případě zájmu kontaktujte paní Kohoutkovou - 

lenka.koh@seznam.cz. 

Příští setkání bude věnováno další úpravě společného webu. Prosíme o sumarizaci námětů a 

připomínek 
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Termíny a místa dalších setkání ZŠ: 

16. 3. 2017 ZŠ Kounice 

20. 4. 2017 ZŠ a PŠ Český Brod 

18. 5. 2017 ZŠ Tyršova, Český Brod 

Červnové setkání se uskuteční jako společné setkání ZŠ a MŠ. O místě a termínu budete informováni. 

Zájemci o práci studentů - dobrovolníků z Arménie, kteří hovoří plynně anglicky a rusky se mohou 

obrátit na Mgr. Pavla Kraemera, lektora intuitivní pedagogiky tel. 731 429 096 (v současné době 

koordinuje šestiměsíční  pobyt 12 studentů ve Středočeském kraji.  

 

Ad 4/   

Zástupcům škol byl předán přehled dílčích aktivit na školní rok 2017/2018, který je výstupem 

předchozích setkání ZŠ. Prosíme o jeho aktualizaci a uvedení aktivit, které by školy chtěly realizovat 

v průběhu školního roku 2017/2018. Se zástupci škol se spojí členové realizačního týmu a domluví se 

na individuálních schůzkách. 

Dále byly doplněny aktivity spolupráce škol, které vzešly z předchozích setkání škol a únorového 

jednání ŘV.  

Všechny tyto aktivity budou zapracovány do místního akčního plánu, který bude výstupem projektu. 

Ad 5/ 

Následně proběhla diskuze o životě v jednotlivých školách. Paní Šnajdrová předala zúčastněným 

zástupcům škol informační letáček o ZŠ a PŠ Český Brod, vč. informace o jednoleté a dvouleté SŠ, a 

pozvala na Masopust, který pořádají 28. 2. 2017. ZŠ Tyršova požádala o navýšení kapacity, ale 

obdrželi zamítavé stanovisko z hygieny. ZŠ Žitomířská se potýká s problémem, kam umístit asistenty 

(aktuálně mají 11 asistentů a kabinety praskají ve švech). Chystají se podklady pro podání žádosti na 

půdní vestavbu. Obě českobrodské školy se připravují na nápor prvňáčků, kteří by měli nastoupit ve 

školním roce 2017/2018 (cca 150 dětí). Kounice připravují projekt na stavbu hřiště před ZŠ. Tuklaty 

obdrželi dotaci na přístavbu školu, kapacita by se měla navýšit na 102 dětí. V současné době již 

proběhlo výběrové řízení a v příštím měsíci bude zahájena stavba. Na měsíc června potřebuje škola 

pro vyučování náhradní prostory. Přistoupim uvažuje o zřízení MŠ, ale vše je ve zrodu. Bylany také 

obdrželi dotaci na školu (přístavba a rekonstrukce stávající budovy). Příští školní rok bude z důvodu 

rekonstrukce škola působit v pronajatých prostorách SŠ Liblice.  

Zástupci škol se shodli na tom, že ve městě chybí středisko volného času, které by organizovalo 

mimoškolní aktivity pro děti v odpoledních hodinách. 

Ad 6/   

Před prohlídkou školy shlédli zájemci video ze semináře Mgr. Musila – zpracování muzikálu Červená 

Karkulka.  Budova školy je jednopatrová. Součástí je tělocvična, školní družina s kapacitou 30 míst a 

školní výdejna. 

Zapsala: M. Tůmová 

Přílohy:  

1/ Letáček na den otevřených dveří PRZECHWOZD 
2/ Fotodokumentace 



 

 


