
 

Zápis ze společné schůzky zástupců MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 4. 5. 2017       Místo: MŠ Klučov  

 
Přítomni:  
RT: Soukupová, Mannová G. 

MŠ: Zumrová (3), Hedrlínová (8), Vágnerová (8), Vedralová (12) 

Omluveni:  
MŠ: Musilová (1), Jelínková (2), Majerová (4), Halaxová (5), Prejzová (6), Vančurová (7), Čepelová (9), Trnková (10), 
Vykouřilová (11), Stejskalová (13), Gablerová (14), Maksová (15) 
Hosté:  

Fejfarová (Město Český Brod) 

 

Obsah a výstupy z jednání  

Program setkání:  
1) Aktuální informace k projektu  
2) Letní škola pedagogů 2017  
3) Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod  
4) Prohlídka MŠ  
 
 
Ad1)  
Ing. Soukupová zrekapitulovala proběhlé akce za měsíc březen a duben. Jedním ze závěrů Konference „Hrozby a 
příležitosti v pražském prstenci“, která se konala dne 11. 4. 2017 na pražském magistrátě, byla i následující 
žádost předaná Parlamentu ĆR. 

„S přihlédnutím ke všem argumentům pro a proti žádáme obě komory Parlamentu České republiky, aby 
znovu projednaly novelu školského zákona a předmětný paragraf ukládající povinnost obcím zajistit 
místa ve školkách i pro dvouleté děti zrušily nebo alespoň změnily ve prospěch původního návrhu 
MŠMT“. 
 
 Zároveň pí Soukupová informovala o doporučení paní Mgr. Jaroslavy Vatalové, z MŠMT, oddělení předškolního 
a základního vzdělávání, využívat pro optimalizaci doby pobytu ustanovení odst. 5) § 1 a) vyhlášky č. 14/2005 
Sb. a uzavírat s rodiči písemnou Dohodu o docházce dítěte s právní podporou zřizovatele a odbornou podporou 
PPP. Přítomné paní ředitelky se k této možnosti stavěly skepticky. Vzhledem k nízké účasti bude probráno na 
příští schůzce.  
 
Dále seznámila zúčastněné s plánem dalších aktivit. V květnu se budou konat níže uvedené akce:  
 
 10. 5. 2017 Sportovní den na Kutilce pro MŠ  
 11. 5. 2017 Setkání ředitelů ZŠ 
25. 5. 2017 Exkurze do soukromé SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci v Dolních Břežanech  
 



Další setkání MŠ se uskuteční společně se ZŠ dne 15. 6. 2017 v MŠ a ZŠ Vitice.  

 

Ad 2)  

Následně byl projednáván program letní školy. 

Letní škola pedagogů se uskuteční v termínu 24. 8.- 29. 8. 2017 v Poděbradech. Podrobný program a přihlášky jsou 

na stránkách projektu www.skola-orp-cb.eu. Uzávěrka přihlášek je v neděli 11. června 2017. 

 

 

Ad3)  

MŠ v současnosti žijí především zápisy do MŠ. Problémy mají paní ředitelky zvláště s určením spádové školky dětí 

z jiných obcí.  Paní Fejfarová informovala o současném výkladu kompetencí OSPOD MPSV, dle něhož pracovnice 

OSPOD nesmějí podávat školám žádné informace zjištěné při místním šetřením, i když školy daly k tomuto šetření 

podnět.   

 

Ad4)   

MŠ Klučov vznikla v roce 2008. Sídli v budově obecního úřadu, kde je sídlo i knihovny. V přízemí má jednu třídu 

s kapacitou 24 žáků, v patře druhou s kapacitou 15 dětí, která je využívána pro nejmladší děti. Pro stravování slouží 

výdejna, kde se připravují svačiny a vydávají obědy uvařené v ZŠ a MŠ Poříčany. Ke školce přiléhá velká zahrada se 

vzrostlými stromy, přístřeškem a herními prvky. Školka dobře spolupracuje s místním truhlářem, který je autorem 

řady doplňků pro děti (dětská linka, domeček). Vhodný kandidát na sdíleného údržbáře.  

 

 

zapsala: J. Soukupová, 4. 5. 2017 

 

Příloha  

Fotodokumentace 

http://www.skola-orp-cb.eu/

