
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského 

sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod. 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny předškolní vzdělávání  

 

Datum: 19.2.2018     Místo: Oranžová zahrada 

Přítomni:  

RT: Soukupová, Svěcená 

MŠ: Musilová(1), Zumrová(3), Halaxová(5), Vančurová (7), Svobodová(8), Vágnerová(8), Trnková(10), Vykouřilová 

(11), Stejskalová (13), Jeřábková (13), Gablerová(14) 

Omluveni: 

MŠ: Jelínková (2), Majerová (4), Prejzová (6) Hedrlínová (8), Čepelová( 9),Vedralová(12), Maksová (15), 

Hosté (PPP Český Brod): 

Mgr. Veronika Lancová,  Mgr. Hana Žáčková 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Aktuální informace k projektu  

3) Pracovní skupina předškolní vzdělávání 

4) Přípravná třída na ZŠaPrŠ u pí Šnajdrové 

5) Otevřená diskuze na téma školní zralosti 

 

Ad 1) 

J. Soukupová přivítala přítomné a představila novou členka týmu, paní Bc. Veroniku Svěcenou, která nahradila Ing. 

Miloslavu Tůmovou. Od 1. března 2018 posílí realizační tým i paní PhDr. Alena Bauerová, která byla zapojena i do 

obou předchozích projektů. Obě pracovnice se podílely i na zpracování Strategického plánu města Český Brod.  

Ad 2) 

J. Soukupová, manažerka projektu, představila „Projekt Sdílené radosti a strasti škol III“, který bude realizován 

v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 a který navazuje na předcházející projekty „Radostí a strastí“. Do projektu 

jsou zapojeny všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ ze správního obvodu ORP Český Brod.  

Projekt zahrnuje kromě administrace a evaluace dvě hlavní aktivity: 

1. pokračování v procesu propojování vzájemné spolupráce a společného plánování rozvoje výchovy 

a vzdělávání na Českobrodsku, 

2. realizace naplánovaných aktivit, zvláště ročního akčního plánu - www.skoly-orp-cb.eu (viz příloha). 

Jako aktivita projektu je připravována společná rámcová smlouva na právní poradenství pro zapojené školy. 

Poptávkové řízení je plánováno na měsíc březen. Budou osloveni vyhovující poskytovatelé právních služeb, 

předběžně bylo jednáno s JUDr. Karlem Kašparem, další možností je společnost DAS, případně další. Účastníci, kteří 

mají zájem o společnou smlouvu, byli proto upozorněni, aby prozatím nereagovali samostatně na nabídku 

společnosti DAS, která v současné době objíždí jednotlivé školy a nabízí právní poradenství.  

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


 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského 

sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod. 

Další plánovanou aktivitou projektu je Letní škola pedagogů. Letošní, již 4. ročník, proběhne v Poděbradech, 

v termínu od 20. 8. – 24. 8. 2018. Přípravy jsou ve fázi oslovování lektorů. Předběžný program je sestavován na 

základě výsledků ankety a bude zveřejněn v první půlce března. 

 

Ad 3)  

Setkání ředitelek MŠ bude v tomto projektu probíhat formou Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání (dále jen PS 

MŠ). Plánovaná četnost je 4 x do roka, příští setkání se uskuteční v dubnu, předmětem jednání budou m.j.  

organizační záležitosti (statut, jednací řád apod.). Na jednání budou zváni zástupci všech MŠ. Ti, kteří se budou 

setkání účastnit pravidelně, budou mít nárok na odměnu financovanou z projektu. 

S ohledem na možnost financování školního psychologa ze Šablon navrhuje PS MŠ přeformulovat cíl RAP č. 4/2017 – 

Sdílený školní psycholog na Sdílený intervenční psycholog, kterého je možné hradit z prostředků projektu.  

Ad 4) 

Paní ředitelka Marie Šnajdrová informovala o nově vznikající přípravné třídě na Základní a praktické škole Žitomířská. 
Nyní je taková třída pouze v Kostelci nad Černými lesy. V žádosti o zapsání do rejstříku škol je závazek počtu 10 dětí, 
pedagoga a asistenta pedagoga, přičemž je určitá obava, že rodiče, zatíženi předsudky, nebudou chtít své děti do 
této přípravné třídy přihlásit, protože má punc zvláštní školy. Přitom se jedná o běžné předškolní vzdělávání pro děti 
s odkladem, kde děti pracují na grafomotorice, řeči a po absolvování přípravné třídy nastupuji do běžných ZŠ. Paní 
ředitelka poprosila ředitelky MŠ o šíření informace o nově vznikající přípravné třídě pro děti v běžném vzdělávacím 
proudu mezi rodiči. Zároveň přislíbila prověřit možnost odpoledního programu (družina). Pracovnice PPP zřízení 
přípravné třídy vítají.  
 
Ad 5) – viz samostatný zápis  
 
Zapsala: Veronika Svěcená 

 


