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Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z 3. jednání, 14. 6. 2018, 14:30 – 16:30 hod. 

ZŠ Tyršova 68, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Nováková Renata (ZŠ 

Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), 

Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český 

Brod), celkem zastoupeno 7 škol a 1 ZUŠ 

Další: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Lancová Veronika (PPP Český Brod) 

Omluveni: Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Urban Jaroslav (ZŠ Kounice) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. 

Host: Pučálková Šárka (Pošembeří o.p.s.) 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků 

2. Informace k výzvě Regionu Pošembeří k podání žádostí do IROP 

3. Aktuality projektu R+S III. 

4. Fungování Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání (zkratka: PS ZŠ) 

5. Nový způsob financování vzdělávání 

6. Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK Praha  

7. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

Ad 1. Přivítání účastníků 

Setkání zahájila J. Soukupová, která přivítala účastníky a poděkovala panu řediteli Duškovi za možnost 

sejít se zde ve škole. Dále představila program dnešního setkání. Připomněla, že zápisy ze setkání 

Pracovní skupiny je možné připomínkovat či doplnit do jednoho týdne od obdržení. 

Ad 2. Informace k výzvě Regionu Pošembeří k podání žádostí do IROP  

Šárka Pučálková za Místní akční skupinu Region Pošembeří o.p.s. (MAS) seznámila přítomné s 

připravenou výzvou MAS (číslo výzvy 180/06_16_075/CLLD_16_02_022, název výzvy v MS2014+: 

2.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Vzdělávání 02). Tato výzva je z  Integrovaného  regionálního 

operačního programu (IROP) VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A 
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DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD“ na opatření 02 VZDĚLANÝ REGION.  

Termíny vyhlášení výzvy: 20. 6. 2018 (14.00 hod.) a datum a čas ukončení příjmu: 17. 10. 2018, výše 

alokace: 10.000.000,-Kč, míra podpory: 95 %, aktivity výzvy: Infrastruktura základních škol, 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Š. Pučálková dále mluvila o 

způsobilých výdajích a dalších podrobnostech výzvy, zástupcům škol rozdala podrobný materiál, který 

je uveden v samostatné příloze, a pozvala přítomné na školení žadatelů, které bude v úterý 

26. 6. 2018 v sídle Regionu Pošembeří o.p.s. v Českém Brodě.  Paní Pučálková a paní Vrbovcová 

z Regionu Pošembeří (pucalkova@posemberi.cz nebo vrbovcova@posemberi.cz ) jsou připraveny 

konzultovat investiční záměry škol.  

Realizační tým projektu (J. Soukupová) nabízí  pomoc při přípravě žádosti.  

Stále trvá nabídky MAS Pošembeří pro pomoc s administrací projektů „Šablony I i II) – (obracejte se 

prosím na paní Janu Tůmovou – tumova@posemberi.cz ) 

 

Finanční prostředky na jídelny jsou poskytovány z národních zdrojů (MŠMT, MF ČR). 

Ad 3. Aktuality projektu R+S III. 

Žádost o financování projektu z OP VVV prošla věcným hodnocením poskytovatele s navrženým 

krácením rozpočtu. To by však nemělo výrazně ohrozit plánované aktivity. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace očekáváme až v letních měsících. Projekt je realizován dle harmonogramu. 

Webová stránka projektu https://skoly-orp-cb.eu/  

Do 13. 7. 2018 je možnost podat připomínky či návrhy k webové stránce projektu, která je 

v současné době upravována tak, aby byla dobrým informačním a inspiračním zdrojem 

pro zúčastněné v projektu.  

Nově byla na horní liště vytvořena záložka „Pro členy“, je dělená na „Pro všechny“ - zde budou 

umisťovány materiály a informace týkající se všech pracovních skupin, např. GDPR - a na jednotlivé 

pracovní skupiny, kam budou umisťovány tematické materiály a informace. Vstup je do všech oddílů 

pod heslem nastenkaCB. V současné době se ještě na úpravách stránky pracuje. 

Návrh z minulé PS ZŠ a MŠ vytvořit prostor pro sdílení personálních a jiných podnětů pod heslem byl 

potvrzen. Jde o to zprostředkovat vzájemně poptávku, případně nabídku škol po pedagozích 

a vychovatelích vč. případného hodnocení. 

Letní škola pedagogů (LŠP) 

Mgr. Michaela Veselá přijala účast na LŠP pod podmínkou dlouhodobé spolupráce s konkrétní velkou 

školou, nebo sdruženými malých škol po dobu trvání projektu.  

Zajímá nás, jakou spolupráci ve vaší škole uvítáte, která témata byste si přáli řešit, co je pro vás 

užitečné. Mgr. Michaela Veselá nabízí následující možnosti kurzů 

http://www.posemberi.cz/
mailto:pucalkova@posemberi.cz
mailto:vrbovcova@posemberi.cz
mailto:tumova@posemberi.cz
https://skoly-orp-cb.eu/
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http://spolecnekbezpeci.cz/images/Unknown.pdf . Vaše požadavky budeme s lektorkou konzultovat 

na LŠP.  

Chystáme článek o LŠP do Českobrodského zpravodaje – účastníci loňské LŠP budou osloveni 

emailem s žádostí o zodpovězení několika málo otázek týkajících se přínosu LŠP pro jejich praxi. 

Nabídka testování  

Oslovila nás společnost SCIO, která nabízí několik způsobů testování, viz: https://www.testovani.cz/. 

Testy jsou zpoplatněné. Rozvinula se diskuse o efektech a formách testování, názory se lišily. Někteří 

účastníci o testování zájem mají, např. pan ředitel Pěnkava (ZŠ a MŠ Poříčany) a pí Lancová z PPP, 

kterou by zajímala především účinnost čtenářských strategií.  

Nakonec došlo ke shodě, že budou využity testy České školní inspekce, které jsou k dispozici zdarma 

a které mohou učitelé využít dle potřeb. Viz: 

https://inspis.csicr.cz/app/Account/Login.aspx?autologout=1&logoutreason= 

Dále padl návrh vytvořit v PPP vlastní dotazník, aby byla zaručena jasná zpětná vazba (nejlépe ve 

spolupráci se studenty, personální kapacita PPP je naplněna).  

Další informace 

V projektu s námi stále spolupracují psycholožky Kecová a Kohoutková. Pokud řešíte problém 

s dětmi, v pracovním kolektivu, neváhejte je kontaktovat. Od září opět bude možnost supervize 

s Mgr. Lenkou Kohoutkovou. 

Soukromá základní škola Heuréka Úvaly hledá nové prostory. Minulý týden se byl jednatel školy, pan 

Jan Kala, podívat na potenciální prostory - budovu bývalé polikliniky v Českém Brodě. Zřízení pobočky 

v Českém Brodě zatím není jisté.  

Ad 4. Změny financování vzdělávání 

V souvislosti s novým způsobem financování škol bude v příštím školním roce hodně záležet na 

způsobu vyplnění statistického výkazu. Na LŠP bychom rádi uspořádali workshop na toto téma. 

Jednáme proto s ing. Václavem Jelenem, ředitelem odboru školské statistiky, analýz a informační 

strategie MŠMT. Ing. Jelen přislíbil účast svého kolegy na LŠP, zatím čekáme na přesnější informace.  

J. Soukupová a A. Bauerová se zúčastnily semináře MŠMT „Změna financování regionálního školství 

pro Středočeský kraj“, který se konal 21. 5. 2018. Na webu projektu je k dispozici prezentace MŠMT 

z tohoto semináře: https://skoly-orp-cb.eu/wp-

content/uploads/2018/06/MSMT_zmeny_financovani_MS_ZS_180523.pdf. 

Ad 5. Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK Praha  

Na základě projeveného zájmu zástupců škol ORP Český Brod o statut fakultní školy J. Soukupová a A. 

Bauerová jednaly s Pedagogickou fakultou UK v Praze. 

http://spolecnekbezpeci.cz/images/Unknown.pdf
https://www.scio.cz/?gclid=EAIaIQobChMI_4rkpMm82wIVSYXVCh3DQAWvEAAYASAAEgItm_D_BwE
https://www.testovani.cz/
https://inspis.csicr.cz/app/Account/Login.aspx?autologout=1&logoutreason
http://www.zsheureka.cz/skola-3/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2018/06/MSMT_zmeny_financovani_MS_ZS_180523.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2018/06/MSMT_zmeny_financovani_MS_ZS_180523.pdf
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Praxi studentů ve školách zajišťuje Středisko pedagogické praxe (SPP) 

Formy spolupráce jsou:  

- Síť fakultních škol a zařízení – kapacita fakulty vyčerpána, momentálně nelze, cesta je přes 

„spolupracující školu“, postupně pak lze dojít ke statusu fakultní školy (viz dále v textu). 

- Síť spolupracujících škol – zde je šance pro naše školy, aby byly do této sítě zařazeny. 

V případě zájmu stát se spolupracující školou, je potřeba vytvořit nabídku, jaké typy praxí mohou 

školy nabídnout, pro jaký typ učitelství by mohly studentům nabídnout praxi + nabídnout pár témat 

pro diplomové práce (v podstatě vytvořit inzerát vč. možnosti dopravy do školy).  Jedná se o 

kategorie: 

- Předškolní vzdělávání 

- 1. stupeň 

- 2. stupeň 

- Speciální pedagogika 

- Psychologie 

Dr. Mazáčová (SPP) doporučuje zaměřit se na studenty speciální pedagogiky a psychologie. Zájem by 

mohl být také o praxi v malotřídkách. Je také možnost asistentské praxe – 1 semestrální, od září. 

Vedení při praxích je honorováno (2.100,-/měsíc/studenta, obvykle chodí 2 studenti spolu). 

Navrženo, že nabídka bude zpracována formou krátkého videa, které může být současně použito jako 

inzerát pro nábor nových učitelů. Video by mohli zpracovat i samotní žáci, případně žáci ZUŠ 

v Českém Brodě. 

Např. ZŠ Chýně (Praha – západ) má na You-tube toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fzPeSGZXGWk 

Představa fakulty o kvalitní fakultní škole/zařízení je k dispozici na 
http://pages.pedf.cuni.cz/spp/fakultni-skola/ ) 

Jsou zde také uvedena Kritéria pro přijetí do sítě fakultních škol a zařízení na Pedagogické fakultě 

UK Praha (resp. pro udělení souhlasu s užíváním názvu fakultní škola / zařízení): 

 kvalita výuky (personálně i materiálně zajištěná) 

 otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat 

 dobré zkušenosti se spoluprací s fakultou, minimálně 2 roky 

 garance oborovou katedrou PedF 

 osobní garance pracovníkem této katedry, který školu/zařízení dobře zná a systematicky s ní 
spolupracuje 

 možnosti širšího rozsahu spolupráce. 

Ověřuje se nový model - tzv. klinická škola. V letech 2014–2015 byl realizován projekt Koncepce 

a ověření nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů, jehož cílem bylo 

navrhnout model klinické školy a pilotně ověřit její vybrané znaky, zejména klinické pojetí 

http://pages.pedf.cuni.cz/spp/sample-page/
http://pages.pedf.cuni.cz/spp/seznam-fakultnich-skola-a-zarizeni/
http://pages.pedf.cuni.cz/spp/dalsi-spolupracujici-skoly-a-zarizeni/
https://www.youtube.com/watch?v=fzPeSGZXGWk
http://pages.pedf.cuni.cz/spp/fakultni-skola/
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pedagogických praxí. Více v publikaci Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů, která je jedním z 

hlavních výstupů projektu. 

Kontakt: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D., natasa.mazacova@pedf.cuni.cz, tel.: 221900192 

Do 4. 7. nám prosím pošlete informaci, zda máte zájem stát se spolupracující školou PaedF UK.  

Ad 6. Fungování Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání (PS ZŠ) 

Předsedkyní PS ZŠ byla jmenována pí ředitelka Marie Šnajdrová (ZŠ a PrŠ Český Brod), její zástupkyní 

pí Veronika Lancová (PPP). Základním tématem pro práci této PS je dle projektu inkluze, podrobnosti 

budeme řešit na dalším setkání. Pravidla jednání budou společná s ostatními PS, vychází z námětů 

formulovaných na ostatních skupinách. Návrh pravidel je uveden v Příloze č. 1. Členové mají možnost 

návrh pravidel jednání PS připomínkovat či doplnit – prosíme do konce srpna 2018. Zápis z jednání 

je rozesílán do 14 dnů po setkání a členové PS se k němu mohou do týdne po doručení vyjádřit.  

Ad 7. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

V Českém Brodě je velký problém s kapacitou škol – zájem je vyšší než kapacita. Souvisí to 

s překotnou výstavbou v okolních obcích, které neřeší současně výstavbu škol. Dalším problémem je 

to, že školy sídlí ve více budovách (přecházení / přejíždění kantorů). 

ZŠ a PrŠ Český Brod - přípravná třída se v ČB neotvírá, přihlásily se 4 děti z potřebných 10. Žádost 

o výjimku nebyla Krajským úřadem schválena. Bude se otevírat 1. třída pro žáky bez mentálního 

postižení.  

ZŠ Tuklaty – poptávají dva učitele, vychovatele a asistentku pedagoga. Škola má prostory, ale pokud 

nepřijdou noví učitelé, bude nutno 2 třídy po 15 žácích spojit a zanikne výhoda malé třidy.  Druhý 

měsíc je ve škole v provozu výdejna stravy. Jídlo je odebíráno od společnosti Ecolandia. Každý den je 

výběr ze tří jídel, z nichž jedno stojí 32,-Kč (zbývající 53 Kč). Děti s lékařským potvrzením mohou 

odebírat i ditení pokrmy. Zatím je strava hodnocena kladně.  

ZŠ Přistoupim – poptávají učitele/ku, zástup za mateřskou dovolenou, kapacita naplněna ve stejném 

počtu jako loni.  

ZŠ Tyršova – Celková kapacita školy je 580 žáků, k září bude přijato 575 žáků. Příští rok je poslední, 

kdy se žáci vejdou do tříd. Se zastupiteli a Krajským úřadem je v jednání  budova školy v Liblicích, 

znamenalo by to však navýšení problémů spojených s dalším odloučeným pracovištěm (přesuny 

pedagogů mezi hodinami apod.). Možností by bylo zřídit tam kompletní první stupeň včetně družiny a 

jídelny. Školám komplikuje situaci s kapacitou skutečnost, že dle smlouvy mezi obcemi jsou povinny 

přijímat i žáky z jiných obcí. 

http://pages.pedf.cuni.cz/spp/files/2012/01/klinickaskola_kniha.pdf
http://kppg.pedf.cuni.cz/web/lide/nataa-mazov-7
mailto:natasa.mazacova@pedf.cuni.cz
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ZŠ a MŠ Poříčany – do celkové kapacity školy chybí k září 6 žáků. Nabízí ještě 4 místa v první třídě. 

Z 286 dětí je 110 přespolních, okolní obce se rozšiřují, ale školky ani školy nezřizují. Šablony dokončili, 

Připravují se pomalu na Šablony II. Plný stav učitelů. Tři učitele přijali, přišli na základě inzerátu 

na webových stránkách školy. 

ZŠ a MŠ Vitice – vypočítaná celková kapacita školy (60 dětí) neodpovídá prostorovým možnostem 

školy. Od 1. 9. bude po dlouhé době otevřena 2. třída, nastupuje nová paní učitelka. Volná místa jsou, 

ale je tedy otázka, kam by dali další třídu. Budova školy je zateplená, instalovány světlovody 

v chodbách, nové podlahové krytiny, počítačová učebna. Jídelna potřebuje rekonstrukci, shání malíře 

(kontakt předán mezi účastníky).  

Dokolečka, z. s. – nabídka spolupráce, z dotace OPZ realizují projekt na dětský klub pro žáky 1. 

stupně, který kompenzuje nedostatečnou kapacitu školních družin 

MŠ Doubravka – od září otevřena 3. třída, což vedlo k rozšíření personálu školy, do školy dochází 

málo dětí z Doubravčic, dojíždí 22 – 24 dětí.  

ZUŠ – Výuka žáků probíhá v 5 domech, vyučuje 20 učitelů celkem 600 dětí (5 až 18 let, je 

desetinásobný převis zájemců o studium). ZUŠ pořádá až 200 akcí/rok – pedagogové tomu věnují čas, 

není to hrazeno. V rámci nového financování škol (MŠMT, Kraj) byly sníženy dotace, přišli o 1 úvazek, 

což je velmi špatné. Peníze nestačí na pokrytí potřeb ZUŠ. Největší položkou je nákup not 

pro vystoupení. Každý rok je nutné doplnit finance (více jak 1 milion ročně), zajišťují prostřednictvím 

zapsaného spolku. Obrovská výhoda, že děti jsou motivovány, chtějí se učit. Problém jsou prostory – 

stávající nestačí. Optimálně by měla ZUŠ sídlit v jedné budově (různé přístroje apod. pro jednotlivé 

předměty by bylo obtížné převážet). S velkým očekáváním jsou sledovány návrhy na využití areálu 

ZZN v Českém Brodě, zvláště koncepce přestěhování ZUŠ do sila by mohlo přinést i využití 

uprázdněných dosavadních krajských prostor pro využití ZŠ. Ve školství je umění přežívat změny. 

Obzvláště financování ZUŠ se nedá plánovat, existence z roku na rok, náklady na energie. ZUŠ je 

prevencí sociálně patologických jevů, takže by měl stát tyto činnosti dostatečně podporovat. 

PPP Český Brod – eviduje 700 klientů. Vítají, aby se v dopoledních hodinách uspořádal Kroužek 

ELKONINA, kroužek doučování. Poptávají studenta na praxi, který by mohl zpracovávat nápravy, či 

diagnostiku klientů. Po třech letech komunikace s výchovnými poradci je pozitivní posun směrem 

k dobré spolupráci – pochopili, že jde o společnou věc. 

ŽŠ Žitomířská – Celková kapacita 640 dětí, k září přihlášeno 633. Příští rok není možné přijmout děti 

do 6. Třídy z malotřídních škol. V letošním roce přišlo 29 dětí z malotřídek z okolních obcí. Pokud není 

naplněna kapacita, musí je vzít. Otázkou je, jak děti rozdělit do tříd. Ruší se počítačová učebna, 

někteří zastupitelé navrhovali zrušit i tělocvičnu. Hlavní problém je na druhém stupni. Nová budova 

školy vyřešila kapacitní problém na jeden rok. Rekonstrukce záchodů. Projektová dokumentace na 

novou školu – čeká se, co nové zastupitelstvo. Slavoj má záměr stavět komerční halu a nemá zájem o 

směnu pozemku za pozemky na sportovišti Kutilka.  



 

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. 

 

Příští setkání je plánováno na 18. října 2018. 

Členy PS prosíme: 

- o informaci, zda máte zájem stát se spolupracující školou PaedF UK – do 4. 7.2018, 

- o připomínky a náměty k webové stránce projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 13. 7. 2018, 

- o připomínky či doplnění návrhu pravidel jednání PS (v Příloze č. 1). 

Pokud máte k zápisu doplnění či připomínky, prosíme, zašlete je do týdne od obdržení zápisu. 

Děkujeme předem. 

Kontakt: 

Email: skolyorp@cesbrod.cz 

Mobil: +420 703 143 824 

Příloha: Pravidla jednání pracovních skupin projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod – 

MAP II. 

Zapsala: Veronika Svěcená a Alena Bauerová 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 19. 6. 2018 

 

  

https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz


 

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. 

 

Příloha č. 1 

Pravidla jednání pracovních skupin projektu Sdílené radosti a strasti 

škol ORP Český Brod – MAP II. 

Pravidla vycházejí z návrhů členů pracovních skupin a z organizačních 

záležitostí. 

1. Skupinu svolává Region Pošembeří (partner projektu) – paní Gabriela Vraj rozesílá 
elektronicky pozvánku, nejpozději 1 týden před termínem setkání 

2. Omluva ze setkání – kromě akutních případů nejpozději 24 hodin před setkáním (z důvodů 
organizace, občerstvení) 

3. Zápis do 14 dnů + připomínkování zápisu do 1 týdneTiché mobily 

4. V případě neshody se hlasuje, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, předseda 
(zástupce) má právo rozhodnout při rovnosti hlasů 

5. Možnost hlasování přes internet 

6. Naplňovat program 

7. Dodržování časových limitů 

8. Dodržovat časy přestávek 

9. Vždy mluví jen jeden, ostatní naslouchají, neskáče se do řeči, o slovo se hlásí 

10. Každý má příležitost se vyjádřit (na každého se dostane) 

11. Respektovat, když se někdo nechce vyjádřit, právo neodpovídat 

12. Usmívat se 

13. Je možné přizvat odborníka na vybrané téma 

14. Tichý chod mobilů 

15. Pravidla je možné doplnit, změnit – na základě dohody v rámci PS 

 
 


