
 

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. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti a Pracovní skupina 

pro předškolní vzdělávání 

Zápis z 2., společného setkání, 26. dubna 2018,  

Obřadní síť radnice Český Brod  

Přítomni:  

ZŠ: Dušek Martin (ZŠ Tyršova Český Brod), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská Český Brod), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ 

Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Šnajdrová  Marie (ZŠ a PŠ Český Brod). 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), 

Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), 

Stejskalová Marta (MŠ Tuchoraz). 

Další: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Hosté: Janík Pavel (místostarosta Města Český Brod), Pučálková Šárka (Region Pošembeří o.p.s.), 

Rozkydal Jakub (GTSALIVE), Tůmová Jana (Region Pošembeří o.p.s.)  

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Alena Bauerová, Gabriela Vraj, Veronika Svěcená 

Omluveni: 

ZŠ: Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Urban Jaroslav (ZŠ Kounice), 

Renata Pacalová (ZŠ a MŠ Vitice). 

MŠ: Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Majerová Jitka (MŠ Liblice), 

Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), 

Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova). 

ZUŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod) 

Program: 

1) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol  
2) Šárka Pučálková: Připravované výzvy  do IROP prostřednictvím Regionu Pošembeří , o.p.s 
3) Jana Tůmová: Šablony II  
4) Jakub Rozkydal: Projekt ISIC školám  
5) Alena Bauerová: GDPR pro školy 
6) Aktuality ze škol 
7) Různé  

Ad 1). 

J. Soukupová přivítala přítomné a informovala o stavu schvalování projektu Sdílené radosti a strasti škol 

III a aktuálních aktivitách v projektu. Projekt byl již formálně i obsahově schválen, nyní je v další fázi 

posuzování, podrobné informace zatím ještě nemáme k dispozici. Všechny oslovené obce schválily 

smlouvy o spolufinancování projektu.  
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Žádost na projekt Prožitkové učení Pošembeří (PUP) zamítnuta z důvodu neostatečné alokace zdrojů, 

není pravděpodobné, že by znovu vyšla podobná výzva.  

J. Soukupová poděkovala za jmenování a účast členů pracovních skupin a za zájem o spolupráci. Na 

setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost (PS ČG) a pracovní skupiny pro matematickou 

gramotnost (PS MG) byla na doporučení Mgr. Kateřiny Šafránkové pozvána Mgr. Gabriela Rákosníková, 

bývalá učitelka ze ZŠ Kunratice, Nový PORG a dalších, nyní mentorka v ZŠ Čelákovice a též absolventka 

kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT 

(http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php). Mgr. Rákosníková též lektoruje jeden ze seminářů 

Letní školy pedagogů 2018 (http://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-strategie-prakticka-dilna-vedena-

metodami-rwct/). 

Od posledního jednání pracovních skupin MŠ a ZŠ se konaly tyto akce: Workshop na téma rozvoj školní 

zralosti, Inspirativní kavárna pro rodiče na téma školní zralosti, supervize s Lenkou Kohoutkovou, první 

setkání pracovních skupin pro financování, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti.  

J. Soukupová a A. Bauerová navštívily konferenci pořádanou iniciativou Úspěch pro každého žáka 

http://ucimekvalitne.cz/2018/ - na této webové stránce budou k dispozici videozáznamy jednotlivých 

vystoupení a jsou zde záznamy z minulých ročníků. Vystoupení na konferenci byla inspirativní. 

A. Bauerová se dále zúčastnila konference KAP k inkluzi ve školách. Výstupy konferencí, které mohou 

být zajímavé pro školy ORP a které budeme mít k dispozici, budou zveřejněny na webové stránce 

projektu nebo budou zaslány členům pracovních skupin na email. 

Dále J. Soukupová informovala o připravovaných aktivitách: 

Termín Čas Místo Aktivita 

15.5. Od 16 hod. PPP Supervize s Lenkou Kohoutkovou 

22. 5. 14-16 hod. 
Oranžová 
zahrada 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (PS ČG) 

23. 5. 14-16 hod. 
Oranžová 
zahrada 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost 

25. 5. 9 – 11 hod. PPP Pracovní skupina pro financování  

20. 8. až 
24. 8. 

 Poděbrady Letní škola pedagogů 

24. 09. Cca 17 hod. 
(bude 
upřesněno) 

KD Svět Inspirativní kavárna pro rodiče na téma Skutečně zdravá 
škola 

30. 10. 8.30 – 16 
hod. 

Oranžová 
zahrada 

Renata Wolfová: seminář Matematika názorně nejen 
pro dyskalkuliky (metodika pro děti, které si nevytvořily 

http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php
http://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-strategie-prakticka-dilna-vedena-metodami-rwct/
http://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-strategie-prakticka-dilna-vedena-metodami-rwct/
http://ucimekvalitne.cz/2018/
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představu desítkové soustavy, pro 1. stupeň, přihlášky v září  

J. Soukupová dále informovala o Letní škole pedagogů (LŠP), která se letos koná od 20. – 24. 8. V 

Poděbradech. Program je k dispozici na https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/ . Přihlášky 

byly otevřeny od 4. do 11. 4., během týdne se přihlásilo 105 účastníků. Momentálně se přihlášky 

zpracovávají, účastníci a ředitelé škol dostanou přehled účasti na seminářích LŠP k odsouhlasení 

správnosti.  Je ještě možné se přihlásit na semináře mikrobiologie ve středu 22. 8. 2018. 

Realizační tým navazuje kontakty s pedagogickou fakultou v Praze. Z toho důvodu byl na setkání 

proveden průzkum zájmu škol stát se fakultní školou.  Jako schůdné toto vidí p. ředitel Pěnkava, p. 

ředitel Dušek či pí ředitelka Šnajdrová. Pokud máte zájem o zřízení fakultní školy, dejte nám prosím 

vědět do 30. 5. 2018 na kontaktní email (viz konec zápisu). 

Webová stránka projektu http://skoly-orp-cb.eu/ je momentálně upravována tak, aby byla co nejvíce 

užitečná zapojeným školám, co nejvíce přispívala k rozvoji výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod 

a současně byla uživatelsky příjemná. Prováděné úpravy zohledňují požadavky a náměty shromážděné 

na setkáních pracovních skupin i od jednotlivců. Je ještě možné poslat náměty a připomínky ke struktuře 

a obsahu webové projektu. Své náměty a připomínky, prosíme, zašlete do 21. 5. 2018. 

J. Soukupová připomněla, že v Pedagogicko-psychologické poradně Český Brod je k dispozici knihovnička 

s tituly týkajícími se rozvoje výchovy a vzdělávání, škol, které je možné si vypůjčit proti podpisu po 

domluvě s pracovnicemi PPP (kontakty viz: http://poradna.cesbrod.cz/). J. Soukupová jako ukázku 

předvedla publikaci Šárky Mikové „Nejsou stejné“ – proč využívat teorii typů ve výchově a vzdělávání 

(viz: http://teorietypu.cz/kniha-nejsou-stejne). Byla projednána možnost objednat časopisy s tematikou 

školství, např. časopis Řízení školy („Speciál pro školní jídelny“, „Speciál pro ZUŠ“, „Speciál pro MŠ“ a 

další). O časopis účastníci zájem neprojevili, neboť jej odebírají individuálně. Pokud máte zájem o to, 

aby byla nějaká konkrétní publikace nebo časopis získány pro knihovničku, je možné posílat průběžně 

podněty.  

Ad 2) 

Šárka Pučálková za MAS Region Pošembeří informovala o připravované výzvě Místní akční skupiny 

(MAS) s názvem 02 VZDĚLANÝ REGION, jedná se o výzvu zaměřenou na základní školy a zájmové 

neformální a celoživotní vzdělávání. Tato výzva je na stavební úpravy a pořízení vybavení, rekonstrukce, 

nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, rozvoj 

vnitřní konektivity a připojení k internetu ve školách, budování bezbariérovosti škol.  

Podmínkou pro poskytnutí dotace je vazba na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce 

s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), řešení bezbariérovosti, zapsání 

projektu v místním akčním plánu vzdělávání. 

Míra podpory je 95%, minimální výdaje jsou 100.000,-Kč a maximální výdaje jsou 5.000.000,-Kč. 

Podrobnější informace budou zveřejňovány na webu http://www.posemberi.cz/dotace-mas-
1/dotace-2014-2020/irop/ 

Projekty můžete konzultovat s ing. Šárkou Pučálkovou, 608 275 566, pucalkova@posemberi.cz  

Prezentace Š. Pučálkové je samostatnou přílohou zápisu. 

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
http://skoly-orp-cb.eu/
http://poradna.cesbrod.cz/
http://teorietypu.cz/kniha-nejsou-stejne
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/
mailto:pucalkova@posemberi.cz
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Ad 3) 

Jana Tůmová představila vyhlášenou výzvu Šablony II, která je určena na podporu aktivit škol. Z této 

výzvy je možné získat podporu na personální posílení vzdělávání (školní asistent, školní psycholog, 

speciální pedagog, sociální pedagog a chůva v MŠ). Dále je možné podporovat další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, extrakurikulární aktivity, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející 

metody výuky s využitím ICT a projektové vyučování.  

Maximální výše podpory je pro MŠ a ZŠ 300.000 Kč na subjekt + za každého žáka/dítě 2 500 Kč. Žádosti 

je možné podávat do 28. 6. 2019 do 14:00. Datum zahájení fyzické realizace projektu je možné nejdříve 

1. 8. 2018, jako datum zahájení realizace musí být vždy volen první kalendářní den v měsíci. Pokud 

žadatel realizuje projekt Šablony I, může stanovit datum zahájení projektu Šablony II až po ukončení 

fyzické realizace projektu Šablony I.  

Připravované projekty do výzvy Šablony II je možné konzultovat s MAS Region Pošembeří (Jana Tůmová, 

tel. 608 265 566, email: tumova@posemberi.cz). Prezentace J. Tůmové je samostatnou přílohou zápisu. 

Ad 4) 

Dále vystoupil Jakub Rozkydal, který představil projekt ISIC školám. Prezentace s informacemi je 

samostatnou přílohou zápisu.  

Ad 5) 

A. Bauerová informovala o semináři k GDPR pro školy, pořádaném NIDV, lektorem byl PaeDr. Milan 

Štoček. Prezentace a materiály poskytnuté účastníkům budou zaslány samostatně.  

MŠMT na svých webových stránkách připravilo informace a materiály k GDPR pro školy, které postupně 

doplňuje. 

Je zde např. GDPR - OTÁZKY A ODPOVĚDI: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/gdpr-otazky-a-

odpovedi?highlightWords=gdpr, 

Dále STRUČNÝ NÁVOD NA ZABEZPEČENÍ PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH S GDPR: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr, kde 

m.j. najdete formulář pro záznamy o činnostech zpracování, které jsou vyžadovány novým předpisem. 

Ad 6)  

Účastníci prezentovali aktuality ze svých škol: 

ZŠ Poříčany: Zápis do prvních tříd již proběhl, budou otevřeny dvě třídy.  

ZŠ Žitomírská: Nově přijatých 109 dětí bude rozděleno do třech tříd. Bylo vydáno 15 odkladů, školní 

zralost žáků je uspokojivější, děti dopadaly lépe než loňský rok. Je pravda, že jsou problémy s řečí. 

Problémem zůstává také nedostatek učitelů (shání tři do první třídy). Příští rok bude potřeba ještě jedna 

třída pro 2. stupeň. Záměr vybudovat bezbariérovou třídu, do 2. patra nelze povolit schodolez. Také 

proto studie nové budovy školy představené na setkání Řídícího výboru v Tuklatech byla posunuta dál 

mailto:tumova@posemberi.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/gdpr-otazky-a-odpovedi?highlightWords=gdpr
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/gdpr-otazky-a-odpovedi?highlightWords=gdpr
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
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a nyní řeší další stupeň projektové dokumentace a financování dalšího postupu. V areálu nemocnice 

vznikne nová jídelna s kuchyní o kapacitě 2100 obědů, předpokládaná realizace v příštím roce.  

ZŠ a PrŠ: Přijato 5 dětí, z toho 2 s mentálním postižením. Velmi se jim osvědčila třída s dětmi bez 

mentálního postižení a rádi by ji otevřeli i pro 1. stupeň. Probíhá zápis dětí do přípravné třídy. Dosud 

nebyla naplněna minimální kapacita, škola se potýká s negativní kampaní od některých učitelek MŠ. 

ZŠ Tuklaty: Otvírají od 2. 5. výdejnu jídel, což bylo administrativně náročné. I zde shání prvostupňové 

učitele. 

MŠ Doubravčice: Dnes zkolaudovali novou budovu, čekají, zda se naplní kapacita dětí a potom budou 

shánět učitele. Praktikanti určitě vítáni. Navrhují kontaktovat Střední pedagogickou školu v Berouně a 

využít kontaktů Mgr. Musila, oblíbeného lektora našich škol, který v Berouně vyučuje. 

Dokolečka: Tím, že MŠ Doubravka navýšila kapacitu, už nebudou moci vařit pro školu Dokolečka. 

MŠ Břežany II: Připravují zápis, prošli inspekcí. Nemají vlastní webové stránky, jsou uvedeni na obecních 

webových stránkách.  

MŠ Tuchoraz: Setkání Klokanův kufr byla užitečná praktická ukázka pomůcek. 

MŠ Tuklaty: Letos i loni dělali testy ke školní zralosti a pouze jedno dítě neprošlo úspěšně. Jídelna 

s puncem Skutečně zdravá škola bude s tím, že v ZŠ bude výdejna, vyvářet už jen pro 50 jídel pro školku. 

Rodiče si tuto změnu vybrali. Z kuchyně se bude propouštět. 

MŠ Doubravka: Potřebují více zaměstnanců do kuchyně i pro zpracovávání dokumentů. Nabídka - pokud 

chtějí, mohou předat kontakt.  

V diskusi vznikly podněty:   

- pro web projektu: vytvořit prostor pro sdílení personálních a jiných podnětů. Domluveno, že 

takové informace budou uloženy pod heslem. Heslo je nutné poslat jedním e-mailem a druhým 

e-mailem poslat odkaz na webové stránky.  

- nabídka pro zúčastněné školy – pomoc při zpracování webových stránek ze strany pana Petra 

Elišky, který pomáhá s webovými stránkami projektu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte 

na dále uvedených kontaktech.  

- pan Rozkydal: Mladým učitelům by pomohlo, kdyby s prací získali v místě i možnost bydlení. 

Úvalská základní škola Heuréka hledá pozemek pro své další působení. Příchod nové školy my mohl 

zmírnit přetlak žáků do škol, kontakt:  uvaly@zsheureka.cz) 
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Ad 7) 

Další postup: 

Příští setkání PS ZŠ se bude konat 14. června, tématem bude právní poradenství a rovné příležitosti ve 

vzdělávání. Osobní dotazníky pro členy komise DPP budou poslány elektronicky.  

Závěr jednání. 

Přílohy: Prezentace jsou samostatnými přílohami zápisu: 

- Projekt – aktuality 

- Šablony II a Výzva MAS 

- ISIC školám 

Zapsala: Veronika Svěcená, Alena Bauerová, Jiřina Soukupová 

Kontakty: 

Nový mobilní telefon: 703 143 824 

Nový kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz ,. 

Dále platí i původní emaily: 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz 

Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz 

Alena Bauerová: bauerova@cesbrod.cz 
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