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Projekt Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod III 

Řídící výbor, zápis ze setkání  

19. 2. 2018, ZŠ Tuklaty 

Přítomni:  
15 členů z 26 – viz Příloha č. 1 
Za Realizační tým: Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená 

Program: 

1) Zahájení setkání, představení realizačního týmu projektu 

2) Aktuální informace k projektu 

3) Jmenování nových členů Řídícího výboru, revize dokumentů  

4) Aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů) 

5) Jmenování pracovních skupin  

6) Diskuse a různé  

7) Závěr 

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 také do obou předchozích projektů. Obě pracovnice se podílely i na zpracování Strategického plánu 
města Český Brod.  Poté J. Soukupová vyzvala přítomné k případnému doplnění předloženého programu. Ten 
byl bez připomínek přijat.  

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 oblasti aktivit: 

a) pokračování procesu propojování vzájemné spolupráce a společného plánování rozvoje výchovy 
a vzdělávání na Českobrodsku, 

b) realizace aktivit, naplánovaných v předchozí části projektu, zvláště ročního akčního plánu - www.skoly-
orp-cb.eu (viz Příloha č. 2). 

Například je připravována společná rámcová smlouva na právní poradenství pro zapojené školy. Poptávkové 
řízení je plánováno na měsíc březen. 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. 

Dne 19. února 2018 již proběhlo první jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání, které pokračovalo 
„kulatým stolem“ na téma školní zralost s učitelkami MŠ a elementaristkami ZŠ. Impulzem k tomuto setkání 
byly výsledky screeningu školní zralosti, který provedly specialistky Pedagogicko-psychologické poradny 
v Českém Brodě (PPP ČB). Na tuto aktivitu budou navazovat další akce.  
  

http://www.skoly-orp-cb.eu/
http://www.skoly-orp-cb.eu/
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Ad 3) 

Řídící výbor (ŘV) vzal na vědomí žádosti o ukončení členství podané Mgr. Zuzanou Lebedovou a pí. Evou 
Petráskovou a k dnešnímu dni ukončil jejich členství. Zároveň ŘV jednomyslně schválil za nové členy Bc. Iva 
Kulhánka z NIDV  a pana Tomáše Charváta, ředitele ze základní umělecké školy.  

Dalším členem se dle nové metodiky MAP II má stát zástupce obce ze správního obvodu ORP Český Brod, 
která nezřizuje žádnou školu. Návrh na konkrétní osobu bude předložen na příštím ŘV po oslovení 
potencionálních kandidátů. Pan Oliva navrhl oslovit starostu Kšel, pana Špitálského. Zároveň byli přítomní 
členové vyzváni k navržení dalších členů. Z diskuse však vyplynulo, že předpokládaný konečný počet 27 členů 
je z hlediska operativnosti dostatečněrozsáhlý a neměl by být již více navyšován, absolutní maximum dle 
názoru přítomných činí 30 osob. Na jednání je možné zvát různé hosty, případně podrobit závěry jednání 
připomínkování odborné veřejnosti. Aktualizovaný seznam členů ŘV – viz Příloha č. 3. 

Poté byla provedena a jednomyslně odhlasována revize dokumentů ŘV: 

- Statut ŘV zůstává nezměněn, doplňuje se pouze jeho příloha č. 1 o bod 9 a 10 – viz Příloha č. 4,  

- Jednací řád ŘV zůstává nezměněn. 

Zároveň bylo upřesněno, že v dokumentech zmiňovaným koordinátorem MAP je představitel Regionu 
Pošembeří o.p.s., v současné době její ředitel pan Mgr. Miloslav Oliva. 

Ad 4) 

Podrobně byly prodiskutovány všechny plánované investiční akce. S radostí bylo konstatováno, že řada z nich 
byla již realizována, některé se právě realizují a jiné získaly podporu z dotačních titulů a jsou před zahájením.  
Přehled o změnách podává Příloha č. 5. Všechny změny byly jednomyslně schváleny. Velkému zájmu se zvláště 
těšila nová studie dostavby ZŠ Žitomířská v Českém Brodě, kterou představil ředitel školy Mgr. Jiří Slavík.   

Ad 5) 

Řídící výbor jmenoval 5 pracovních skupin (PS) pro proces aktualizace MAP a pověřil realizační tým oslovením 
vhodných členů. Schválil strategii, kdy k účasti bude vyzván větší počet osob, který bude případně navýšen či 
ponížen dle potřeb skupiny. Každá skupina se bude scházet 4 x ročně a rok 2018 je určen k jejich ustavení, 
nastavení pravidel a provázání. Jedná se o skupiny: 

1) PS pro předškolní vzdělávání (základ tvoří zástupci všech MŠ v regionu), 

2) PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání (základ tvoří zástupci všech ZŠ, odbor sociálních věcí a PPP 
ČB), 

3) PS pro matematickou gramotnost (základ tvoří vyučující matematiky nominovaní řediteli ZŠ + 
externí odborník), 

4) PS pro čtenářskou gramotnost (základ tvoří vyučující češtiny nominovaní řediteli ZŠ, zástupce 
městské knihovny + externí odborník), 

5) PS pro financování (základ tvoří ekonomové škol). 

Ad 6) 

V tomto bodu programu vystoupili přítomní členové ŘV: 

Dr. Schneider (Středočeský kraj, KAP) ocenil 100 % zapojení škol do projektu. Poté upozornil na vznik 
dokumentu Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje (Příloha č. 6) a vyzval k jejímu připomínkování. 
Informace o procesu KAP jsou pravidelně zveřejňována na webu http://kap-stredocesky.cz. Pracovní setkání 
pracovní skupiny KAP na téma inkluze je ve čtvrtek 22. 2. 2018 na KÚ v Praze. Ing. Soukupová se jí také účastní. 

http://kap-stredocesky.cz/
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Na otázku případného zřízení nového krajského střediska volného času na území SO ORP Český Brod, pan 
Schneider odpověděl, že v současné době je spíše upřednostňovány SVČ zřízená městy. 

Mgr. Kubíček (ITI Praha) informoval o výzvách IROP vyhlášených ITI Praha v oblasti školství, kde byl velký 
převis, a ještě nejsou všechny vyhodnoceny. V létě lze očekávat nové výzvy znovu s menší alokací 30 mil., kdy 
horní hranice pro jeden projekt bude 8 mil na navýšení kapacity a technické zázemí MŠ. 

Ing. Hejhal (Przechwozd, z. s.) se podělil o zkušenosti s podáním žádosti o podporu z IROP, doporučuje 
jeho podání  v časovém předstihu. 

Mgr. Lancová (PPP Český Brod) informovala o screeningu (testování) školní zralosti „předškoláků“, který 
prováděla s kolegyní Žáčkovou od listopadu 2017 do ledna 2018 v 5 vybraných mateřských školách ve správním 
obvodu  ORP Český Brod. Screening proběhl již v minulých dvou letech. 
Výsledky jsou poněkud alarmující. Z počtu 78 testovaných dětí pouze u 9 dětí nebyly specifikovány žádné 
obtíže. Pokud započteme i děti s drobnými obtížemi, činil podíl dětí zralých pro vstup do školy jen 33 %. U 18 % 
dětí vedly diagnostikované obtíže k hodnocení školní zralosti s výhradami. Zbývajících 49 % dětí v předškolním 
věku není dle použitého standardizovaného testu připraveno na vstup do školy.  Jako nejvíce oslabené oblasti 
se jeví pracovní připravenost, grafomotorika, řečové dovednosti a pravolevé orientace, přičemž všechny tyto 
složky jsou nesmírně důležité pro úspěšný vstup do školy. Všichni rodiče testovaných dětí obdrželi odbornou 
zprávu. S výsledky byly seznámeny i učitelky MŠ.  
Téma školní zralosti je tedy aktuální téma a realizační tým projektu se jím zabývá. Byl uspořádán kulatý stůl na 
toto téma, plánuje se setkání s učitelkami MŠ a inspirativní kavárna pro rodiče.   

Mgr. Oliva (Region Pošembeří, o. p.s) informoval o výzvách k podávání žádostí o finanční podporu 
z evropských fondů, vyhlášených MAS: skončila výzva na dětské kluby a příměstské tábory, připravuje se výzva 
na menší investiční akci pro školy z IROP – celková alokace na investice je cca 20 mil. Dále informoval 
o připravované, již tradiční a velmi úspěšné akci Ukliďme Pošembeří (1. místo v rámci Středočeského kraje).  

Mgr. Pěnkava (ZŠ a MŠ Poříčany) informoval o dokončené přístavbě školy a dále přetrvávajících personálních 
problémech. 

Mgr. Slavík (ZŠ Žitomířská) informoval o naplnění kapacity školy, problémech  s umístěním nových žáků, 
zvláště při přijímání druhostupňových žáků ze spádových škol a kumulace více žáků se SVP v jednotlivých 
třídách. Dále informoval o podání žádosti o dotaci na úpravu školní zahrady u nově vybudované školy v areálu 
nemocnice. 

Mgr. Halaxová (MŠ Doubravka) informovala o končící přístavbě třetí třídy, která bude otevřena v září. Byla 
podána žádost o dotaci na projekt „Živá zahrada“ na vybavení a úpravu školní zahrady (do stejné výzvy jako 
podala ZŠ Žitomířská). 

J. Nouza (NZDM Klub Zvonice) informoval o otevření nového nízkoprahového zařízení v Poděbradech. 
Rekonstrukce nového pracoviště v Českém Brodě bude z procesních důvodů opožděna (výběrová řízení apod.). 
Dlouhodobě se potýkají s nedostatkem sociálních pracovníků, zvláště mužů, vysokoškoláků se sociálním 
zaměřením. 

Bc. Fejfarová (MěÚ Český Brod – odbor sociálních věcí města Český Brod) informovala o projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb, který odbor realizuje. V rámci projektu se schází tři pracovní skupiny, jedna z nich 
je zaměřená na rodinu s dětmi. Projekt v některých aspektech může být užitečný pro projekt „Sdílené radosti a 
strasti škol III.“, např. při využití demografické analýzy a prognózy do r. 2040, zpracované Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 
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Mgr. Plesná (ZŠ Tuklaty) informovala o velkých úpravách v rímci školy - část budovy se zbourala, část nově 
postavila, budovaly se protihlukové podlahy a jedna zasunovací stěna oddělující dvě třídy, protiradonová 
opatření a topení na tepelná čerpadla. Jídelna je zařízena jako výdejna jídel od Ekolandie v Brandýse n/L, zatím 
v rejstříku s kapacitou 115 osob. Dodavatelem stavebních prací byla Polabská stavební, vybavení třídy a jídelny 
zajišťovala firma Kenast. S oběma firmami má škola pozitivní zkušenost.  

Řídící výbor dále na základě metodického výkladu MŠMT o minimálním pracovním úvazku školního psychologa 
(poloviční úvazek bez ohledu na velikost školy) jednomyslně odsouhlasil modifikovat aktivitu 2018/4 
schváleného ročního akčního plánu ze „Sdílený školní psycholog“ na „Sdílený intervenční psycholog“. 

Na závěr setkání J. Soukupová poděkovala ředitelce školy a místopředsedkyni ŘV Mgr. Plesné za pozvání 
do školy a přítomným za účast na jednání. Přítomní si prohlédli nově vybudované prostory školy s komentářem 
paní ředitelky.  

Úkoly vyplývající ze setkání: 

- navrhnout další členy ŘV vč. zástupce obce ze správního obvodu ORP Český Brod, která nezřizuje 
žádnou školu, do 31.3.2018 Gabriele Vraj na adresu vraj@posemberi.cz  

- Připomínkovat dokument Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje (Příloha č. 6), (připomínky 
zasílejte prosím na adresu vraj@posemberi.cz do 31.3.2018 

 
Zapsala: Veronika Svěcená, J. Soukupová 

Přílohy: 

1) Seznam přítomných 
2) Roční akční plán 
3) Aktualizovaný seznam členů ŘV 
4) Příloha č. 1 Statutu ŘV 
5) Investiční priority 
6) Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje 
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