
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 11. 5. 2017    Místo: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

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

Omluveni:  

ZŠ: Nováková (7), Maksová (8) 

 

 

Program:  

1/ Aktuální informace k projektu  

2/ Letní škola pedagogů 2017 

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

 

Ad 1/  

J. Soukupová informovala přítomné zástupce škol o nabídce exkurze do soukromé školy v Dolních 

Břežanech - Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci. Exkurze se uskuteční ve čtvrtek 

25.5.2017, odjezd v 7:30, předpokládaný návrat do 18:00. Zájemci o účast na exkurzi se mají přihlásit 

J. Soukupové do pátku 12.5.2017. Bližší informace ke škole viz http://www.skoladavinci.cz/. 

3.5.2017 se konala ukázková hodina matematiky dle prof. Hejného v Lysé nad Labem. Mgr. 

Kremlíková přislíbila účast na letní škole pedagogů. 

Poslední setkání zástupců škol se uskuteční 15.6.2017 v ZŠ Vitice, tentokrát jako společné setkání 

zástupců MŠ a ZŠ. Na tomto setkání bychom chtěli ředitelům škol předložit k podpisu DPP pro 

koordinátory (obdobně jako v roce 2016).  

Rádi bychom od jednotlivých škol získali informace do tzv. karty školy – pošleme e-mailem.  

Přítomní zástupci škol byli vyzváni k zaslání požadavků na doplnění školních knihoven za účelem 

podpory čtenářské gramotnosti – prosíme o zaslání seznamu požadovaných knih do 30.6.2017 na 

mtumova@cesbrod.cz. 

Zájemci o školení na biofeedback se obracejte na paní ředitelku Šnajdrovou - 

zsaprsceskybrod@seznam.cz. 

http://www.skoladavinci.cz/
mailto:mtumova@cesbrod.cz


20.6.2017 se uskuteční setkání Řídícího výboru MAP, kde by měl být schválen akční plán výchovy a 

vzdělávání na rok 2018. 

Projekt v oblasti školství by měl pokračovat i po skončení tohoto projektu MAP 1. Čekáme na 

podmínky dalších výzev – MAP 2, která by měla být vyhlášena na podzim 2017, Implementace MAP 1 

se očekává až v lednu 2018.  

 

Ad 2/  

Letní škola pedagogů se uskuteční v termínu 24.-29.8.2017 v Poděbradech. J. Soukupová předala 

zástupcům informační brožurku se základním popisem seminářů a časovým harmonogramem. 

Přihlášky a další informace k letní škole budou na webových stránkách projektu http://skoly-orp-

cb.eu/. Termín pro zaslání závazných přihlášek je do 11.6.2017 a na společném setkání 15.6.2017 

bude možno přijmout poslední změny. Informace zašleme e-mailem v průběhu příštího týdne. 

 

Ad 3/   

Následně proběhla diskuze o životě v jednotlivých školách a úskalích, se kterými se potýkají na 

školách. 

ZŠ Poříčany dokončili přístavbu školy, proběhla kolaudace a pan ředitel Pěnkava pozval přítomné na 

slavnostní otevření školy, které se uskuteční 31.5.2017 od 15 hod. V. Dovole oznámila ukončení 

svého působení na pozici ředitelky školy (ZŠ Kounice). ZŠ Tuklaty řeší, kam přesunou výuku z důvodu 

realizace přestavby školy. 

Ve všech školách proběhl zápis do 1. tříd. V řadě škol se potýkají s nedostatkem pedagogů, především 

na 1. stupni. 

 

Zapsala: M. Tůmová 

Přílohy:  

1/ Fotodokumentace 

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

