
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ  a MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 15. 6. 2017    Místo: ZŠ a MŠ Vitice 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M., Tůmová J. 

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

MŠ: Musilová (1), Zumrová (3), Trnková (10), Maksová (15), Hovorková (15) 

Hosté:  Fejfarová (Město Český Brod), J. Hauser (Evropská rozvojová agentura), L. Blatná (Leccos, z.s.) 

 

Omluveni:  

ZŠ: Koželská (1), Dušek (2), Dovole (4) 

MŠ:  Jelínková (2), Majerová (4), Halaxová (5), Prejzová (6), Vančurová (7), Hedrlínová (8), Čepelová 

(9), Vykouřilová (11), Vedralová (12), Stejskalová (13), Gablerová (14) 

 

Program:  

1/ Další vzdělávání – příležitosti mezinárodní spolupráce (Evropská rozvojová agentura, s.r.o.) 

2/ Aktuální informace k projektu a možnosti jeho pokračování (MAP 2, Implementace MAP 1) 

3/ Přihlášky na LŠP 2017 

4/ Aktivity do akčního plánu na rok 2018 

5/ Dohoda o docházce dítěte do MŠ 

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

7/ Prohlídka školy 

 

Ad 1/  

J. Hauser z Evropské rozvojové agentury (www.eracr.cz) informoval o vzdělávacím programu 

Evropské unie na období 2014–2020 ERASMUS+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech 

sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Tento 

program má 3 pilíře: Vzdělávací mobilita jednotlivců, Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených 

postupů, Podpora reforem vzdělávací politiky. Bližší informace k programu na 

http://www.naerasmusplus.cz/ a v příloze č. 1. 

Výzvy do programu se podávají na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy. Program je 

určen jak pro pedagogy, tak pro žáky.  

 

http://www.naerasmusplus.cz/


Ad 2/ a 3/  

J. Soukupová shrnula akce, které proběhly, resp. proběhnou, v rámci projektu v období května a 

června 2017: 

10. 5. 2017 Sportovní den na Kutilce pro MŠ – vzešel požadavek na metodiku/návody, jak s dětmi 

správně cvičit; prosíme o bližší specifikaci (např. video instrukce, obrázky s popisy…) 

25. 5. 2017 Exkurze do soukromé školy da Vinci 

13. 6. 2017 Supervizní skupina 

16. 6. 2017 Projektový den v jezdecké stáji – účast ZŠ Přistoupim a MŠ Tuchoraz 

20. 6. 2017 Řídící výbor MAP 

 

Dále informovala o setkáních s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, která proběhla ve dnech 

1. 6 a 8. 6. 2017. Šablony II se připravují a výzva by měla být v prosinci 2017. Připravuje se výzva na 

zájmové vzdělávání (provázání základního a zájmového vzdělávání). Diskutovali také problematiku 

přijímání dvouletých dětí do MŠ, je požadavek na zrušení tohoto ustanovení ze školského zákona. 

Prstenec kolem Prahy se potýká nejen s nedostatkem míst ve školách, ale také s nedostatkem 

pedagogů. MŠMT by mělo podpořit rozvoj středních pedagogických škol. 

Přihlášky na letní školu 2017 jsou zpracovávány a finalizovány. Přítomní zástupci škol byli 

upozorněni, že v případě, kdy si někdo objedná stravu a ubytování a následně se bez řádné omluvy 

letní školy nezúčastní, budeme nuceni po něm požadovat úhradu storno poplatků. Organizační 

pokyny zašleme v průběhu léta (cca v polovině srpna). 

M. Tůmová předala zástupcům škol k podpisu DPP pro koordinátory na školách a souhrnné pracovní 

výkazy. Nepřítomné ředitele škol bude kontaktovat individuálně. 

J. Soukupová nastínila možnosti pokračování projektu v podobě MAP 2 nebo Implementace MAP 1. 

Podmínky výzev zatím nejsou známy, budeme je včas informovat. 

Ad 4/ 

J. Soukupová vysvětlila, jak vznikal akční plán na rok 2018 a jakým způsobem byly vybrány aktivity 

k dalšímu rozpracování (rozhodnuto na jednání Řídícího výboru MAP 20. 4. 2017 a doplněno dle 

podnětů vzešlých ze setkáních zástupců škol). Jedná se pouze aktivity spolupráce. Následně proběhla 

diskuse k jednotlivým rozpracovaným aktivitám.  

Pokud jde o aktivity škol, prosíme o případné doplnění na tumova@posemberi.cz nejpozději do 30. 

6. 2017.  

Přehled aktivit škol a ročního akčního plánu 2018 najdete v příloze č. 2. 

Ad 5/ 

Pokud jde o Dohodu o docházce dítěte do MŠ, domnívají se přítomné zástupkyně MŠ, že by se touto 

dohodu šlo proti ustanovením zákona / vyhlášky a jednalo by se o omezování rodičů.   

 

L. Blatná ze spolku Leccos představila jejich nabídku pomoci rodičům s dětmi. Bližší informace viz 

příloha č. 3. 

mailto:tumova@posemberi.cz


Ad 6/ 

Následně proběhla diskuze o životě v jednotlivých školách.  

ZŠ Žitomířská má schváleny šablony od 1. 8. 2017 a finišuje přestavba školy. Stále shání psychologa 

do PPP Český Brod.   

V ZŠ Tuklaty opustili prostory školy z důvodu přestavby a řeší, kam se nastěhují od září, než bude 

přestavba hotova. Poslední týdny školního roku stráví na škole v přírodě a výletech. 

ZŠ Přistoupim také podala žádost o šablony. Ve fázi úvah je vybudování MŠ v půdních prostorách 

školy. 

ZŠ a PrŠ Český Brod otevře od září 2017 třídu pro děti s těžkými poruchami učení (kombinovaná 

postižení), shání aprobované učitele AJ a NJ. Paní ředitelka Šnajdrová navrhla, že by na škole zřídila 

přípravnou třídu, kterou vidí jako velice potřebnou.  Příští týden pořádá škola Lesní stezku (jsou 

přihlášeny školy z Peček a Kouřimi).  

V ZŠ Poříčany byla zkolaudována přístavba a 31. 5. 2017 proběhlo její slavnostní otevření. Úspěšně 

realizují šablony, nyní jim končí první monitorovací období a budou připravovat MZ.  

MŠ Kollárova bude realizovat šablony od září 2017. Aktuálně shání školníka, práci je možné rozdělit 

na dva poloviční úvazky (zajištění péče o zahradu a zajištění péče o budovu MŠ).  

ZŠ a MŠ Vitice bude mít od září 2017 nového ředitele / ředitelku (výběrové řízení by mělo být 

v dohledné době), připravili šablony.  

V MŠ Břežany se potýkali s nedostatkem pedagogů, nyní mají novou paní učitelku.   

M. Fejfarová informovala o metodickém dni na kraji a závěrech, které zde vyplynuly s ohledem na 

jejich kompetence - OSPOD nedokáže správně posoudit, kdy se situace dítěte dá vyhodnotit tak, že 

jde o dítě ohrožené dle zákona o sociálně právní ochraně dětí a kdy jde o zásah rodičů do způsobu 

jejich výchovy. Dále není možné předávat školám informace o tom, jak orgán sociálně právní ochrany 

postupoval v řešení situace dítěte, o nichž škola z důvodu jejich ohrožení učinila oznámení na orgán 

SPOD. 

Ad 7/ 

Následovala prohlídka prostor MŠ a ZŠ. 

 

Zapsala: M. Tůmová 

 

Přílohy: 

1. Prezentace ERA 

2. Roční plán aktivit 2018, aktivity škol 

3. Programy pomoci rodičům s dětmi - Leccos 

4. Fotodokumentace 

 


