
 

Zápis ze schůzky se starosty ze SO  ORP Český Brod k projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum a místo konání: 30. 8. 2017, Kancelář Region Pošembeří 

 

Přítomni: 

Ing. Jiřina  Soukupová   realizační tým 

Mgr. Bc. Jana Tůmová   realizační tým 

Mgr. Miloslav Oliva   realizační tým 

Ing. Miloslava Tůmová  realizační tým 

Tomáš Brázda    starosta obce Břežany II 

Jaroslav Prkno   starosta obce  Doubravčice 

Ing. Zdeněk Špitálský   starosta obce Kšely  

Vladimíra Brychová   starostka obce Přistoupim 

Luděk Urbanec    starosta obce Vitice  

 
Program jednání: 

1) Výsledky projektu a jeho dopad na vzdělávání v území ORP 

2) Schválení dokumentu Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český 

Brod jednotlivými ZO 

3)Možnosti dalších navazujících projektů ve školství  

Ad1.)  

Jiřina Soukupová informovala zúčastněné o průběhu realizaci projektu. Město Český Brod ve 

spolupráci s partnerem Region Pošembeří o.p.s. realizovalo od 1. 1. 2016 do 31.8.2017 projekt 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu  ORP Český Brod.   

Projekt byl zaměřen na personální podporu škol, školy mohly do 30. 6. 2016 využívat služeb školních 

asistentů, logopedů, psychologů. Dále probíhalo pravidelné setkávání zástupců MŠ a ZŠ za účelem 

výměny zkušeností a příkladů dobré praxe. Rovněž bylo podpořeno společné vzdělávání pedagogů, a 

to formou pořádání seminářů a letní školy pedagogů. V projektu byli zapojení také rodiče, byly pro ně 

pořádány vzdělávací akce a mimo to se mohli aktivně zapojit do projektu.  

 

Jedním z výstupů projektu je vytvoření Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod (dále jen MAP). Tento dokument analyzuje situaci v oblasti školství na území 

ORP a obsahuje návrhy na konkrétní opatření včetně plánu investičních projektů do roku 2023.  

Garantem tvorby MAP byl partner projektu Region Pošembeří o.p.s. 

 

 

 



Ad2)  

Dle podmínek projektu je nutné dokument MAP projednat v zastupitelstvech obcí, jež jsou zřizovateli 

škol zapojených do projektu. Zúčastnění byli informováni, že dne 31. 8. 2017 jim bude zaslána finální 

verze dokumentu a byli požádáni, aby projednání dokumentu zařadili na do programu nejbližších 

jednání zastupitelstvech obce.  Doklad o projednání je třeba zaslat zpět na MAS.  

Ad3)  

V této části byli přítomní informováni o možných navazujících projektech. Nabízí se možnost 

realizovat projekt MAP II spojených s implementací MAP, ze kterého by bylo možné financovat 

opatření obsažená v dokumentu MAP – sdílený psycholog a sdílený rodilý mluvčí, Letní škola, 

vzdělávání a setkávání pedagogů, semináře pro rodiče, zajištění podpory škol. Následné projekty jsou 

koncipované s 5 % spoluúčastí. Přítomní starostové předběžně projevili zájem o zapojení do 

pokračování projektu s tím, že jejich podíl na spoluúčasti by byl vypočten na základě poměru počtu 

žáků jimi zřizovaných škol ku celkovému počtu dětí a žáků ve školách vcelém správním obvodu ORP 

Český Brod.  

zapsala: J. Tůmová,2.10.2017 

 


