
 

Zápis ze společné schůzky zástupců ZŠ  a MŠ v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum: 31. 8. 2017    Místo: OÚ Český Brod  

Přítomni:  

RT: Soukupová, Tůmová M. 

ZŠ: Koželská (1), Dušek (2), Slavík (3), Čelakovská (4),  Plesná (5), Pěnkava (6), Nováková (7),   

MŠ: Musilová (1),  Jelínková (2), Zumrová (3), Majerová (4), Halaxová (5), Vančurová (7), Hedrlínová 

(8), Čepelová (9), Vedralová (12), Stejskalová (13), Gablerová (14), 

 

Omluveni:  

ZŠ: Maksová (8), Šnajdrová (9) 

MŠ: Prejzová (6), Trnková (10), Vykouřilová (11), Maksová (15), 

 

Program:  

1/ Zhodnocení Letní školy  

2/ Výzva OP VVV č. 32 

3/ Informace o možnostech pokračování projektu 

 

Ad 1/  

J. Soukupová informovala o průběhu letní školy. V letošním roce  bylo v průběhu 6 dnů 15 seminářů. 

Největší zájem byl o dvojdenní seminář  Rozvoj jazykových schopností dle B. B. Elkonina, kterého se 

zúčastnilo cca 50 pedagogů.  Kompletní metodika je k zapůjčení v PPP Český Brod. Mimo to jsou zde 

k zapůjčení metodické učební texty pro MŠ od Mgr. Hany Švejdové (seznam viz příloha) a publikace 

Košíkaření od Lucie Ulíkové. Slíbené didaktické materiály od vyučujících budou umístěny na stránky 

projektu – záložka školy – letní školy – 2017, v případě nesouhlasu lektora zaslány účastníkům 

semináře.  

Ad 2/  

J. Soukupová upozornila na nově zveřejněnou výzvu č. 32 o podporu z OP VVV – vice viz zde a 

výsledcích jednání s případnými partnery. Výsledkem je nabídka několika oblastí přípravy 

vzdělávacích programů. Žádost o podporu se podává do 29. září 2017. Poté rozdala přítomným 

dotazníky zájmu o zapojení do připravovaného projektu a upozornila na připravované schůzky 

zástupců škol a neformálního vzdělávání. Vyplněné dotazníky prosíme vrátit do 10. září t. r.  

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii


Ad 3/ 

Ředitelé by uvítali proškolení svých ekonomů o problematice účtování „Šablon“ a ostatních 

netradičních forem financování. Pokud se realizačnímu týmu podaří sehnat lektora, mají zájem o 

seminář pro ekonomy i v rámci letní školy pedagogů.  

 

Zapsala: J. Soukupová  


