
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ  a MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 26. 1. 2017    Místo: ZŠ T.G.Masaryka Poříčany 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Oliva, Tůmová J., Tlamichová, Žáčková 

ZŠ: Slavík (3), Dovole (4), Plesná (5), Pěnkava (6), Nováková (7), Maksová (8) Šnajdrová (9) 

MŠ: Musilová (1), Zumrová (3), Halaxová (5), Trnková (10), Stejskalová (13), Gablerová (14),  

Maksová (15) 

Hosté:  Fejfarová 

 

Omluveni:  

ZŠ: Koželská (1), Dušek (2) 

MŠ:  Jelínková (2), Majerová (4), Prejzová (6), Vančurová (7), Hedrlínová (8), Čepelová (9), 

Vykouřilová (11), Vedralová (12), Pačesová - MŠ Ledňáček Doubravčice 

 

Program:  

1) Informace o projektu ZŠ Tyršova  

2/ Aktuální informace k projektu  
3/ Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 
4/ Prohlídka ZŠ - neproběhla 
 

Ad 1/  

L. Tlamichová informovala o připravovaném projektu města  na rekonstrukci odborných učeben v ZŠ 

Tyršova. Jde o dvě učebny, jedna pro výuku jazyků a informatiky o kapacitě 18 žáků, druhá učebna 

bude určena pro polytechnickou výchovu s kapacitou 24 žáků. Zúčastnění zástupci škol byli požádáni 

o spolupráci, pokud jde o možné využívání těchto učeben dalšími školami. Učebny budou využívány 

denně 5 hodin ZŠ Tyršova, v nevyužitém čase mohou být k dispozici ostatním školám.  

Ad 2/  

J. Soukupová informovala o výzvě č. 37, v rámci níž lze vytvářet centra kolegiální podpory, pořádat 

setkání škol a vzdělávání pedagogů včetně letní školy. Zástupci škol dostali možnost vyjádřit se, zda se 

do projektu chtějí zapojit. 

Dále byli zástupci škol požádáni o poskytnutí informací k projektům na šablony, o jaké šablony si již 

požádali nebo se chystají požádat. Tyto informace budou využití pro tvorbu MAP. 



J. Soukupová dále informovala o povinnosti vypracovat průběžnou evaluační zprávu, na které by se 

měli podílet i partneři MAP. Z tohoto důvodu byli zástupci škol požádáni formou krátkého formuláře 

o hodnocení průběhu a výstupů projektu.  

Aktuální informace k projektu: 

- 23. 1. 2017 byla schválena monitorovací zpráva č. 1 (podána 16. 10. 2016), finanční 

prostředky, kterými obce předfinancovaly projekt, by mohly být zaslány v únoru 2017 

- žádost o prodloužení projektu z října 2016, aby mohla být realizována letní škola, ještě není 

vyřízena 

- pro seminář  Rozvoj jazykových dovedností dle D.B.Elkonina  (dr. Miroslava Schoffelová) 

jsou nabídnuty dva termíny 24. 5. 2017,  srpen 2017 v rámci LŠP – priorita LŠP 

- dne 12. 1. 2017 byla uspořádána schůzka rodičů, na které se řešilo dotazníkové šetření pro 

rodiče zaměřené na jejich spokojenost se školstvím 

- v současné době toto dotazníkové šetření probíhá, mělo by být ukončeno k 31. 1. 2017. 

Přítomní byli vyzváni k propagaci dotazníku mezi rodiči svých žáků.  

 K tomuto tématu proběhla diskuse, J. Slavík vyjádřil výhrady k dvěma otázkám k dotazníku, 

kterými se hodnotí znalosti a schopnosti učitele. Učitelé tuto otázku vnímají jako degradující 

a lehce zneužitelnou. Dle jejich názoru tyto otázky neměl dotazník obsahovat. L. Plesná 

uvedla, že podobné otázky obsahuje i dotazník SCIO v Mapě školy. J. Soukupová k tomu 

sdělila, že výsledkem šetření není hodnocení jednotlivých učitelů, ale pouze získaní míry 

společenského respektu vůči učitelům, který by se měl v souladu se schválenou strategií 

rozvoje vzdělávání v ORP zvyšovat. Z diskuse vzniklo doporučení, aby byl dotazník rovněž 

konzultován s učiteli.  

- další plánované akce pro rodiče – přednáška 6. 4. 2017 L. Pekařové Odměny a tresty, 20. 3. 

2017 AHA Rodičovství 

- další plánované akce pro pedagogy:  - 2. 2. 2017 bude další setkání MŠ v Hradešíně, bude 

přítomen pracovník Muzea v Říčanech, který bude informovat o možnostech polytechnické 

výchovy, dále je příslib účasti odborníka na bezpečnostní audity ve školách 

- 3. 2. 2017 se koná akce Dramatizace v MŠ (Musil) – ještě volná místa 

- 7. 2. 2017  je možnost zúčastnit se ve Velkém Oseku  workshopu Nadaní žáci a co s nimi? 

- 10. -11. 2. – Coaching pro školský management (dr. Pekařová) 

- 16. 2. 2017 setkání ředitelů ZŠ v  ZŠ Přistoupim 

M. Oliva informoval o tvorbě akčního plánu (MAP) a strategii  výběru opatření k realizaci tak, aby 

dokument zůstal přehledný a realizovatelný a zároveň zahrnoval veškeré aktivity, pro jejichž realizaci 

je nutné zajištění externích zdrojů financování.  

Ad 3/ 

Výměna vzájemných informací mezi školami se většinou týkala „šablon“. Díky zdlouhavému 

hodnocení se nedaří projekty zahájit dle termínu (ZŠ Poříčany). Pro některé školy je obtížné realizovat 

povinné šablony, jsou pro ně zbytečné (další vzdělávání). Základní překážka v realizaci vzdělávacích 

aktivit je nedostatek pedagogů a prostředků pro zajištění suplování za vzdělávající se pedagogy. 

Účelné je vzdělávání formou letních škol pedagogů nebo při vyhlášeném ředitelském volnu.  

- dostavba učeben v Poříčanech se v důsledku mrazů zdržela, předpokládaná kolaudace v únoru 

- investiční dotace z MŠMT schválena pro ZŠ Tuklaty a ZŠ Bylany 



- exkurze do ZŠ Chrudim nebude pořádána v rámci projektu, ZŠ Žitomířská ji uskuteční samostatně 

v rámci šablon  

M. Fejfarová představila zúčastněným nové letáky pro děti, které by je měly informovat o tom, co 

řeší sociální pracovníci jako orgány sociálně právní ochrany dětí.  

H. Žáčková upozornila, že je třeba děti s případným odkladem objednat do poradny co nejdříve, již 

nyní se objednává až na druhou polovinu dubna. Poradna již nepřijímá na vyšetření děti, které bydlí 

mimo území ORP.  

M. Šnajdrová pozvala všechny na Masopustní průvod, který se koná 28. 2. 2017. 

M. Oliva informoval o připravovaném dalším ročníku Ukliďme Pošembeří, která se letos uskuteční od 

17. 3. do 10. 4. 2017.  

V rámci projektu byly zakoupeny různé knihy a CD, které je možné si zapůjčit v PPP v Českém Brodě 

prostřednictvím Mgr. Žáčkové. V příloze je uveden seznam veškeré literatury k zapůjčení.  

 

Zapsala: J. Tůmová, J. Soukupová 

 

Příloha: Seznam literatury k zapůjčení 


