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I. ÚVOD 

I. A Účel Strategie a postup jejího zpracování 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 

2025 (dále jen LOS) vznikla v rámci realizace projektu „Sdílené radosti a strasti základních škol 

ve ORP Český Brod“, který probíhal v období květen 2014 až srpen 2015 a který byl financován 

z OPV zdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT č. CZ.1.07/1.1.00/46.0008. Dále byla LOS 

aktualizována a doplněna o problematiku předškolního, sekundárního a neformálního vzdělávání 

v rámci projektu „Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod“, který 

probíhá od ledna 2016 do června 2017 a který je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000148. 

Účelem LOS je zmapování aktuální situace výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod, společné 

identifikování hlavních rozvojových směrů a problémů výchovy a vzdělávání v území a společné 

plánování - stanovení dlouhodobých i krátkodobých cílů tak, aby výchova a vzdělávání plnily 

svůj účel. 

Strategie má také přispět k provázání konkrétních aktivit týkajících se výchovy a vzdělávání 

v území, k rozvoji komunitního života v obcích a rozvoji celoživotního vzdělávání, kultury 

a trávení volného času. Právě školy jako otevřená komunitní centra mohou poskytovat širší 

vzdělávací a volnočasové nabídky nejen pro děti a žáky, ale také pro ostatní občany, čímž 

sehrávají velmi významnou roli. 

Strategie může být podkladem pro další navazující projekty podpořené z vnitřních i externích 

zdrojů, a to jednotlivých škol i další spolupráce mezi školami a relevantními subjekty. 

LOS byla zpracována, doplněna a aktualizována ve spolupráci ředitelů a pedagogů škol v ORP, 

odborníků na výchovu a vzdělávání, zřizovatelů, zástupců NNO a členů projektového 

týmu. Pravidelná setkávání stakeholderů přispěla k užší spolupráci mezi školami i mezi 

zainteresovanými subjekty, umožnila hlubší sdílení zkušeností vč. příkladů dobré praxe 

i zkušeností z probíhajících procesů ve školách i mimo ně, např. při zajištění fungování škol. 

Zpracovatelkou Lokální strategie výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do 

roku 2025 byla PhDr. Alena Bauerová, odborná konzultantka pro strategické plánování 

a zapojování veřejnosti. 

Zpracování strategie začalo v říjnu 2014, kdy byla ustanovena Řídící skupina pro zpracování 

strategie, která se pravidelně scházela k jednání až do srpna 2015, přičemž práce byla doplněna 

dílčími konzultacemi a expertní prací. Výsledek byl postoupen širokému spektru odborníků 

a představitelů místních samospráv k připomínkování, obdržené připomínky byly projednány 

a schválené zapracovány. LOS 2015 schválili partneři projektu – ředitelé škol a rada města Český 

Brod. V druhém čtvrtletí roku 2016 se v rámci navazujícího projektu začalo pracovat na doplnění 

LOS. Bylo doplněno předškolní vzdělávání. Na zpracování tohoto tématu se podílely všechny 

ředitelky mateřských škol v území ORP a dále realizační tým projektu za odborné podpory PhDr. 

Aleny Bauerové. Do strategického dokumentu byly rovněž zapracovány informace týkající se 

možností středoškolského a neformálního vzdělávání. LOS byla postoupena Řídícímu výboru 

MAP k připomínkování, připomínky do dokumentu zapracovány.  

Seznam těch, kdo se aktivně podíleli na zpracování LOS 2015, je uveden v Příloze č. 1. 

Příloha č. 2 obsahuje přehled osob, které se aktivně podílely na doplnění a aktualizaci LOS 2016.  
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VÝCHODISKA 

II. VÝCHODISKA 

II. A Základní legislativa 
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezuje kompetence a úkoly jednotlivých orgánů 

ve školství, a to jak orgánů samosprávy, tak i orgánů vykonávajících státní správu 

 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich 

pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a 

školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na pedagogické 

pracovníky v zařízeních sociálních služeb. 

 Vyhlášky ke školskému zákonu 

 Ostatní vyhlášky 

 Vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, 

jimiž jsou obce a kraje a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních 

samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních 

samosprávných celků. Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků 

obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství 

svazkem obcí. 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

II. B Koncepční a podkladové dokumenty 

Celostátní: 

1. Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Formuje vládní strategii v 

oblasti vzdělávání. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci 

škol (4. 12. 2002) 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-

republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-

a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 
 

2.  Strategie vzdělávací politiky do roku 2020  

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-

roku-2020 
 

3. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání účinný od 1.9.2013 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-

pro-zakladni-vzdelavani 
 

4. Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020  
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020 

 
5. Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014-2020 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020


 

6 

Lokální strategie rozvoje výchovy a  vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

VÝCHODISKA 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020 

 

6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv 

 

7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-

2020  

http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/ 
 

8. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-

2018 
 

9. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok  

2014/2015  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-

rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 

Krajské: 

1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy 

 

2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 

214-2015 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy 

Na úrovní SO ORP Český Brod: 

1. Strategie územního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství a dopravy 

http://www.cesbrod.cz/media/18/02_prilohy/Strategie_MOS_1505_CesBrod.pdf 

Místní: 

1. Strategický plán města Český Brod do roku 2022 

http://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf 

 

2. Program rozvoje obce Poříčany 2015-2025  

http://www.obec-

poricany.cz/e_download.php?file=data/editor/307cs_1.pdf&original=N%C3%A1vrh+pl%C3%

A1nu+rozvoje+obce.pdf 

3. Výroční zprávy základních škol v ORP Český Brod 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
http://www.cesbrod.cz/media/18/02_prilohy/Strategie_MOS_1505_CesBrod.pdf
http://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf
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III. ANALYTICKÁ ČÁST 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o počtu jednotlivých mateřských a základních škol v území 

ORP Český Brod. 

Tabulka č. 1: Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích SO ORP v roce 2016 

ORP  

Český Brod 

celkem 

ředitelství 

z toho 

Název obce MŠ ZŠ ZUŠ SVČ 

ZŠ speciální 

/ se 

speciálními 

třídami 

MŠ speciální 

/ se 

speciálními 

třídami 

Střední 

školy 

celkem škol 24 15 8 1 0 1 0 2 

Břežany II 1 1          

Bříství            

Černíky            

Český Brod 8 3 2 1  1   2 

Doubravčice 1 1          

Hradešín 1 1          

Chrášťany 2 1 1         

Klučov 1 1          

Krupá            

Kšely            

Kounice 2 1 1         

Masojedy            

Mrzky            

Poříčany 1 1 1         

Přehvozdí            

Přistoupim 1  1         

Přišimasy 1 1          

Rostoklaty            

Tismice 1 1          

Tuchoraz 1 1          

Tuklaty 2 1 1         

Vitice 1 1 1         

Vrátkov            

Vykáň            
Zdroj: Výkazy MŠMT 
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III. A PROFILY ŠKOL SO ORP ČESKÝ BROD 

III. A.1 Profily mateřských škol SO ORP Český Brod 

1. Mateřská škola Břežany II, okres Kolín 

Adresa:    Břežany II 239, 282 01 

Český Brod  

IČO:    70989796  

Datum vzniku školy:   1950 v budově č. p. 63, 

od ledna 2016 v budově č. p. 239 

Zřizovatel:    Obec Břežany II 

Ředitel školy:    Musilová Miroslava 

Počet pracovníků:   4 pedagogičtí a 

4 nepedagogičtí  

Kapacita MŠ:    56 

Počet dětí v letech 2014-2016:  

2014 2015 2016 

28 28 56 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  16 

Charakteristika školy:  

MŠ vznikla v roce 1950 v budově č. p. 63, od 1. 1. 2016 přesídlila do nové budovy č. p. 239, která byla 

zbudována v letech 2014-2015 obcí Břežany II, v rámci projektu Investice do vaší budoucnosti. MŠ je 

dvoutřídní s celodenním provozem. Objekt je patrový, kde v přízemí se  proti sobě nachází dvě 

plnohodnotná oddělení  včetně příslušenství s kapacitou 28 dětí, jídelny pro obě oddělení, kuchyně a kotelna. 

V patře je kancelář ředitele, kabinet, karanténní místnost, provozní prostory, vše včetně příslušenství. Areál 

školy je oplocen. V areálu je značené příjezdové parkoviště a školní zahrada s vlastním oplocením. Školní 

zahrada je pro každé oddělení přístupná jak z vnitřku budovy tak uzamykatelnými brankami při vstupu do 

budovy. Je vybavena různými herními prvky. K dispozici je i plně vybavená zahrada u původní budovy MŠ. 

MŠ má vlastní školní jídelnu s kuchyní o kapacitě 67 strávníků.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP „Hrajeme si celý rok“ vychází z cílů a oblastí RVP pro předškolní vzdělávání. Odpovídá základním 

požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Posláním MŠ je smysluplně obohacovat 

denní program dětí v průběhu předškolních let v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků tak, aby čas 

prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Program je 

obsahově tvořen deseti tématy, která byla vybrána s ohledem na to, aby byla dětem blízká, zajímala je, 

konvenovala s jejich aktuálními prožitky či novými situacemi v jejich životě i okolí. Záměrem MŠ  je dovést 

dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností 

získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho rozvoj a učení 

v životě. 

http://www.brezanyii.cz/category/urad/materska-skolka 

http://www.brezanyii.cz/category/urad/materska-skolka
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

2. Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín 

Adresa: Kollárova 71, 282 01 Český Brod 

IČO:    70997497 

Datum vzniku školy:   1. 1. 2003 

Zřizovatel:    město Český Brod 

Ředitel školy:    Mgr.. Jiřina Zumrová  

Počet pracovníků:    10 pedagogických vč. 

2 asistentek, 

5 nepedagogických  

Kapacita MŠ: 112 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

112 112 112 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16: 34 

Charakteristika školy:  

MŠ vznikla v roce 2003.  

Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem. Jde o přízemní objekt rozdělený do čtyř 

pavilonů, které jsou vzájemně propojeny. Každý pavilon má kapacitu 28 dětí. Ke škole náleží 

prostorná zahrada, která byla díky projektu Zahrada hrou upravena na přírodě blízké hravé 

prostředí, byly zde doplněny různé přírodní prvky, a terénní úpravy. Součástí je školní jídelna s 

vlastní kuchyní. 

MŠ se podílela na realizaci dvou projektů Inspirativní prostředí pro MŠ Kollárova (Region 

Pošembeří) a Zahradou hrou (Nadace Proměny).  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Posláním mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů tak, aby dítě mohlo pokračovat v dalším 

vzdělávání. 

http://www.msletadylko.cz/ 

 

http://www.msletadylko.cz/
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

3. Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín 

Adresa: Lstibořská 183 a Školní 145, Liblice, 282 

01 Český Brod  

IČO:  70997489 

Datum vzniku školy:   1. 1. 2003 

Zřizovatel:    Město Český Brod 

Ředitel školy:    Mgr. Jitka Majerová  

Počet pracovníků:  5 pedagogických 

a 2 nepedagogičtí  

Kapacita MŠ:  46 

Počet dětí v letech 2014-2016:  

2014 2015 2016 

45 45 44 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  15 

Charakteristika školy:  

Mateřská škola se nachází na okraji města Český Brod, v části  Liblice a je umístěna ve dvou budovách.  

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve 

stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena 

třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází dětí 26 ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola 

poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Původní budova stojí 

uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními 

prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada 

pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012 / 2013, projekt byl dokončen v září 

2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.  Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování 

smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. MŠ je charakterizována jako škola rodinného typu 

zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP „Jak to chodí na světě“. Škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, 

který žije v prostředí okraje klidného menšího města, spíše vesnického rázu, kde se všichni znají, denně se 

setkávají, bydlí v rodinném domku, kde se respektuje soukromí a podporuje se rodinná pospolitost. Dítě 

navštěvuje mateřskou školu, kde je jedno věkově smíšené oddělení a vnitřní prostředí připomíná svým 

uspořádáním prostředí domácí. Cílem vzdělávacího programu je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou 

osobitost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomění si vlastní 

potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a 

akceptovat potřeby druhých. Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky 

utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se orientovalo ve světě 

dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo si hodnotový systém, aby sdílelo prožívání druhých 

a vážilo si lidského zdraví a života. 

http://www.skolka-liblice.cz/ 
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

4. Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín 

Adresa: Sokolská 1313, 282 01 Český Brod  

IČO:  48664421 

 

Datum vzniku školy:   1. 4. 1994 

Zřizovatel:    Město Český Brod  

Ředitel školy:    Jaroslava Jelínková  

Počet pracovníků:  10 pedagogických 

a 8 nepedagogickýc

h  

Kapacita MŠ:  138 

Počet dětí v letech 2014-2016:  

2014 2015 2016 

138 138 138 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  9 

Charakteristika školy:  

MŠ je v právní subjektivitě od 1. 4. 1994. Sestává z jedné dvoupodlažní budovy. V budově je 

celkem pět tříd s celkovou kapacitou 138 dětí.  

Budova školy je umístěna v rozlehlé školní zahradě s převážně vzrostlými jehličnany, která 

pohledově navazuje na sousední park. Na zahradě jsou rozmístěny originální dřevěné hrací prvky, 

dále je zde umístěno pět pískovišť a polyfunkční průlezka se skluzavkami. MŠ disponuje i vlastním 

bazénem, který je v teplých dnech hojně využíván. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program má název „Všichni za jeden provaz aneb školka plná kamarádů“. 

Filozofií tohoto programu je myšlenka soužití s ostatními lidmi, děti získávají pozitivní postoje 

k sobě samým, k druhým a životu vůbec. Je rozdělen do čtyř integrovaných tematických bloků:  

 

1. Poznáváme se 

2. Poznáváme okolí 

3. Jdeme do pohádky 

4. Slavíme  

 

Tyto bloky jsou dále rozpracovány na jednotlivá týdenní témata. 

 

http://www.mssokolska.cz/ 
 

http://www.mssokolska.cz/
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

5. Mateřská škola Doubravka, příspěvková organizace 

Adresa: Doubravčice 232, 282 01 Český Brod 

IČO:     71295135 

Datum vzniku školy:   1. 7. 2013 

Zřizovatel:    Obec Doubravčice  

Ředitel školy:    Mgr. Jana Halaxová  

Počet pracovníků:  4 pedagogičtí a 

3 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:   45 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

25 45 45 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  9 

Charakteristika školy:  

MŠ Doubravka má jednu budovu postavenou v klidné části obce nedaleko lesů. Nyní jsou k 

dispozici dvě třídy. Oranžová třída má kapacitu 25 dětí, zelená má kapacitu 20 dětí. Obec si podala  

žádost o grant na dostavbu třetí třídy s kapacitou 25 dětí.  Zahrada by se měla dovybavit a dokončit 

také z dotace, o kterou je rovněž zažádáno. V okolí mateřské školy je krásná příroda s lesy, která je 

využívána pro pravidelné a časté výpravy MŠ.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

MŠ Doubravka se snaží najít zlatou střední cestu a prokličkovat mezi tradičním a alternativním 

pojetím výchovně vzdělávacího procesu. Tato cesta ji vede k programu Začít spolu (v 

mezinárodním označení STEP BY STEP). Vyhovuje jí z následujících důvodů:  

- program je svou filozofií a koncepcí je na míru šitý pro školku v menší obci 

- program odpovídá potřebám a nárokům kladeným na děti v této době 

- program je otevřený rodinám dětí i celému společenství obce 

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, 

které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní 

dovednosti dnešní doby, komunikaci, spolupráci a řešení problémů.  

http://ms.doubravcice.cz/ 

 

http://ms.doubravcice.cz/
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

6. Mateřská škola Hradešín, okres Kolín 

 

Adresa: Hradešín 169, 282 01 Český Brod 

IČO:     72540885 

Datum vzniku školy:   1. 9. 2011 

Zřizovatel:    Obec Hradešín  

Ředitel školy:    Vladimíra Prejzová  

Počet pracovníků:  3 pedagogičtí 

a 3 nepedagogičtí  

Kapacita MŠ:    40 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

40 40 40 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  6 

Charakteristika školy:  

MŠ zahájila svou činnost v roce 2011 v rekonstruovaném objektu bývalých kasáren. Budova MŠ je 

jednopodlažní. Nacházejí se zde dvě prostorné třídy, každá s vlastní šatnou a sociálním zařízením, 

spojovací chodba s vestavěnými skříněmi, kuchyň s jídelnou, ředitelna, zázemí pro personál a 

kotelna na tuhá paliva. Součástí školy je vývařovna, která zabezpečuje školní stravování dle norem 

stravování dětí předškolního věku. 

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti z Hradešína a dále z přilehlých obcí (Škvorec, Třebohostice, 

Doubek, Rostoklaty). Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd po 20 dětech.  

Výhodou MŠ je, že funguje jako rodinný typ malé školy, který umožňuje větší prostor pro 

partnerskou spolupráci zaměstnanců a rodičů, pro individuální péči o dítě. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP „Máme rádi svět kolem nás“. ŠVP  byl schválen na pedagogické radě dne 2. 9. 2013. 

www.mshradesin.webnode.cz 

 

http://www.mshradesin.webnode.cz/
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

7. Mateřská škola Chrášťany, okres Kolín 

Adresa: Chrášťany 27, 282 01 Český Brod 

IČO:     71009108 

Datum vzniku školy:   únor 1976 

Zřizovatel:    Obec Chrášťany 

Ředitel školy:    Iveta Vančurová  

Počet pracovníků:  2 pedagogičtí 

a 4 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    30 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

28 28 28 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  4 

Charakteristika školy:  

Budova mateřské školy je umístěna ve středu obce, je přízemní, s přiměřeně velkými prostory, které 

jsou využívány jako herna, třída, ložnice, umývárna + toalety, šatna dětí, ředitelna a hospodářská 

část budovy. V období červenec – srpen 2009 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy 

(oprava a výměna vodovodních rozvodů, výměna dětských WC a umývadel včetně nových obkladů 

a položení dlaždic, rekonstrukce elektrických rozvodů, vymalování veškerých prostorů). Na základě 

této rekonstrukce jsme požádali o navýšení kapacity na celkový počet 28 dětí. Budova je obklopena 

rozsáhlou zahradou, která je vybavena průlezkami, houpačkou, skluzavkou a pískovištěm pro děti, 

dřevěným programem od fa BEK (houpací auto, polyfunkční domek se skluzavkou). Součástí 

mateřské školy je vlastní kuchyň.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Filosofií MŠ je ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly 

dobře připraveny pro život, aby z mateřské školy odcházely samostatné, tvořivé, s novými poznatky 

o člověku, o světě, o přírodě, o životě kolem sebe, ale aby byly i citlivé, schopné vzájemné pomoci, 

tolerance, empatie. Jako venkovská, jednotřídní mateřská škola s výhodnou lokalitou uprostřed 

obce, vedeme děti k tvořivosti, aktivnímu zájmu dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 

Vytváříme u dětí kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí. Přírodních podmínek v okolí 

mateřské školy využíváme k dostatečnému pohybu dětí na čerstvém vzduchu a otužování dětí. Náš 

školní vzdělávací program „Poznej sám sebe“ je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání je organizováno tak, aby vedlo k rámcovým cílům a 

prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálně-kulturní a environmentální) k rozvoji klíčových kompetencí u dětí důležitých pro jejich 

další rozvoj učení a vzdělávání. 

http://www.obec-chrastany.cz/ 

 

http://www.obec-chrastany.cz/
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Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

8. Mateřská škola Klučov, okres Kolín 

 

Adresa:    Klučov 114, 282 01 

Český Brod 

IČO:     71009710 

Datum vzniku školy:   1. 9. 2008 

Zřizovatel:    Obec Klučov 

Ředitel školy:    Bc. Šárka Hedrlínová  

Počet pracovníků:  3 pedagogičtí 

a 2 nepedagogičtí 

Kapacita MŠ:    39 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

39 39 39 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16::  7 

 

Charakteristika školy:  

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 39 dětí. V jednom oddělení je 25 dětí, ve druhém 14 dětí.  

Mateřská škola se nachází v budově, kde je současně i sídlo obecního úřadu Klučov.  

Do mateřské školy se vchází prostornou a skříňkami vybavenou šatnou. Třída a herna, která slouží 

zároveň i jako ložnice pro odpočinek dětí, jsou útulné, vybavené novým nábytkem, velikostí 

odpovídají hygienickým požadavkům a normám. Vedle třídy je výdejna, která je vybavena novou 

kuchyňskou linkou a novými spotřebiči. Nachází se zde i kancelář, která slouží jako zázemí pro 

dospělé zaměstnance mateřské školy. WC a umývárna je také pěkně a moderně zařízena a vybavení 

odpovídá hygienickým požadavkům podle počtu dětí.  1. 9. 2013 bylo otevřeno ještě nové oddělení 

mateřské školy v prostorách obecního bytu. Toto oddělení je v 1. patře budovy. Do oddělení se 

vchází prostornou šatnou, napravo od šatny se nachází třída, která slouží i jako jídelna, a prostory 

na hraní i na odpočinek dětí, které jsou vzájemně propojeny. Vlevo od šatny se nachází toaleta pro 

dospělé, umývárny a toalety pro děti, výdejna.  

Pro pobyt venku mají děti k dispozici zahradu, která je velmi pěkně vybavena průlezkami, 

houpačkami, altánkem, dřevěným vlakem a pískovištěm. 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Název ŠVP je „Putujeme rokem se sluníčkem“. Program je postaven na koncepci spolupráce 

mateřské školy s rodinou, na vzájemné nezastupitelnosti. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj 

osobnosti každého dítěte, které bude samostatně využívat svoje schopnosti, dovednosti a návyky. 

Vzhledem k tomu, že se mateřská škola se nachází na vesnici, je i vzdělávací program zaměřen na 

sepjetí s přírodou, její pozorování, získávání zkušeností z této oblasti. 

 

http://www.msklucov.estranky.cz/   
 



 

16 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

9. Mateřská škola Kounice, okres Nymburk 

Adresa: Kounice 16, 289 15 Kounice 

IČO:     75030934 

Datum vzniku školy:   1. 9. 1955 

Zřizovatel:    Městys Kounice  

Ředitel školy:    Zuzana Čepelová   

Počet pracovníků:  6 pedagogických 

a 3 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    82 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

82 82 82 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  13 

 

Charakteristika školy:  

Mateřská škola je účelová, přízemní budova, která je umístěna uprostřed obce, stranou od hlavní 

silnice. V blízkosti MŠ je Obecní úřad, pošta, ZŠ, zastávka autobusů, obchod. Okolí obce je 

rozmanité a velice podnětné pro vycházky a uskutečňování cílů MŠ. Kolem celé budovy je rozlehlá 

zahrada, která je udržovaná a vybavená skluzavkou,  pískovištěm, dřevěnou houpačkou a dvěma 

domečky ke hrám dětí. Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku. Jde-li o sourozence, samozřejmě 

je možné zařadit je spolu do třídy – dle přání rodičů. 

1. třída – kapacita 28 dětí – věk 3-4 roky 

2. třída – kapacita 28 dětí – věk 4-6 let 

3. třída - kapacita 26 dětí - věk 4-7 let 

Uvnitř budovy jsou slunné, prostorné a esteticky upravené třídy s novým nábytkem. Hygienická 

zařízení jsou ve všech odděleních nová. Hračky jsou umístěny v dohledu i dosahu dětí. Všemi dětmi 

je bohatě využívána interaktivní tabule. 

 

MŠ nemá vývařovnu, jídla se dováží ze Základní školy.  

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP „HRAJEME SI CELÝ ROK“. Hlavním cílem je vytvořit pro děti prostředí s dostatkem 

podnětů pro jejich hru, učení a vzdělávání,  aby mateřská škola byla pro ně místem pohody a 

zdravého rozvoje. Program je rozdělen do 6ti bloků, které se dělí na témata podobně zpracovaná 

v třídních výchovných plánech.  

http://www.ms-kounice.cz/ 

http://www.ms-kounice.cz/
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10. Mateřská škola Poříčany, okres Kolín 

Adresa: ul. Školní 300, 289 14 Poříčany  

IČO:     49535021  

Datum vzniku školy:  zděná budova 1. 3. 1978, 

přistavěná třída v r. 2010 

Zřizovatel:    Obec Poříčany 

Ředitel školy:    Ing. Václav Pěnkava  

Počet pracovníků:  4 pedagogičtí a 

4 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ: 81 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

81 76 79 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  0 

 

Charakteristika školy:  

Mateřská škola je trojtřídní (kapacita 81 dětí), děti jsou rozděleny podle věku. 

Provoz ve zděné budově se dvěma třídami byl slavnostně zahájen 1. března 1978. Sousedí se 

základní školou a školní jídelnou. V roce 2010 byla otevřena nová samostatná modulová budova 

MŠ, která je v těsné blízkosti zadní části ZŠ. Přízemní, typizovaná budova (pro 1. a 2. třídu) 

zahrnuje dvě třídy, každá má svůj vchod, šatny pro děti i učitelky, umývárny, toalety, sprchy. 

V prvním oddělení je dále místnost pro úklid lehátek, kuchyňka pro vydávání stravy, spojovací 

chodba do druhého oddělení, dvě malé místnosti pro hračky a sportovní náčiní na zahradu. Ve 

druhém oddělení je malá herna a velká herna, prostor pro výtvarný a pracovní materiál. Samostatná 

místnost pro lehátka. MŠ obklopuje  prostorná školní zahrada, za budovou  je stromová výsadba, 

pole a vodní nádrž. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP „Hrajeme si od podzimu do léta“. Jeho hlavní cíle:  

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí 

http://www.zsporicany.cz/# 
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11. Mateřská škola Přišimasy, okres Kolín 

 

Adresa: Přišimasy 42, 282 01 Český Brod  

IČO:     75034328 

Datum vzniku školy:   1979 

Zřizovatel:    Obec Přišimasy 

Ředitel školy:    Bc. Marta Vykouřilová  

Počet pracovníků:  3 pedagogičtí a 2 

nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    35 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

35 35 35 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  0 

 

Charakteristika školy:  

MŠ Přišimasy má dlouholetou tradici. Je umístěna v přízemní budově č. p. 42 bývalé školy ve 

středu obce. Děti mají k dispozici prostornou hernu, která slouží jako ložnice, jídelnu, šatnu a WC 

s umývárnou. Součástí MŠ je kuchyň. Prostorové a hygienické podmínky umožňují přijmout 25 

dětí. Od 1. září 2013 byla kapacita MŠ navýšena o 10 dětí. V rekonstruované budově č. 54 vzniká 

odloučené pracoviště, jehož součástí je nově zřízená výdejna stravy. Obě budovy jsou propojeny 

přilehlou zahradou. 

Do jednotlivých tříd jsou většinou děti zařazovány podle věku. V případě, že děti převyšují kapacitu 

dané třídy, jsou zařazeny do jiného ročníku. Tímto mohou vzniknout heterogenní (smíšené) třídy. 

 MŠ- třída Žabiček ve věku od 2 do 4 let 

 MŠ-třída Sluníček od 5 do 7 let 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je 

rozpracován do třídních vzdělávacích plánů. 

Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v 

průběhu dne. Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze. Záměrem je, aby dítě v 

rozsahu svých individuálních možností získalo fyzickou zdatnost, psychickou a sociální 

samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho rozvoj a učení. Všechny činnosti obsahují 

prvky hry, tvořivosti, prožitkového učení, smyslového vnímání a relaxace. 

http://www.msprisimasy.cz/ 

 

 

http://www.msprisimasy.cz/
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12. Mateřská škola Tismice, okres Kolín 

 

Adresa:Tismice 112, 282 01 Český Brod  

IČO:     71000313 

Datum vzniku školy:   1974 

Zřizovatel:    Obec Tismice 

Ředitel školy:    Markéta Vedralová, Dis.  

Počet pracovníků:  4 pedagogičtí 

a 2 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    50 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

50 50 50 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  15 

 

Charakteristika školy:  

Škola je jednopatrová budova umístěna na konci obce. Prostory v budově jsou uzpůsobeny, tak aby 

splňovaly podmínky pro předškolní vzdělávání dětí. Nachází se zde dvě třídy, každá třída je 

tematicky vyzdobená. Dále se zde nachází šatna, každá třída má svoji část šatny. Toalety i koupelna 

byly zrekonstruovány. Tato část hygienického zařízení je rozdělena na dvě části. Každá část slouží 

jedné třídě. V budově se nachází školní jídelna a kuchyň. V suterénu jsou dva sklepy a byt, který 

obývá nájemník.  Pro pobyt venku má MŠ ideální podmínky, dětem slouží velká zahrada. Hřiště 

prošlo změnou a bylo vybaveno novými herními prvky. Herní prvky jsou vyrobeny z recyklovaného 

plastu a mají napomáhat vést děti k rozvoji a pohybu a i k poznání že tříděním odpadu mohou 

napomáhat přírodě a pomohou vznikat novým a užitečným věcem.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Specifika školního vzdělávacího programu: Mateřská škola Tismice je škola rodinného typu, která 

nabízí dětem a rodičům nejen přátelské prostředí, ale také velmi kvalitní předškolní vzdělávání. 

Hlavním cílem je vytváření rodinného prostředí pro děti. V mateřské škole panují přátelské vztahy, 

cítí se zde dobře děti i rodiče, celková klidná atmosféra má vliv na pohodu dětí, rodičů i kolektivu 

zaměstnanců.  

Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu s důrazem na místní problematiku. Je 

rozvíjen vztah dětí k přírodě, k životnímu prostředí. 

http://www.tismice.cz/materska-skola-1/ 

http://www.tismice.cz/materska-skola-1/
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13. Mateřská škola Tuchoraz, okres Kolín 

 

Adresa: Tuchoraz 106, 282 01 Český Brod  

IČO:     70998485 

Datum vzniku školy:   září 1980 

Zřizovatel:    Obec Tuchoraz 

Ředitel školy:    Bc. Marta Stejskalová   

Počet pracovníků:  4 pedagogičtí 

a 4 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    50 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

50 50 50 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  8 

Charakteristika školy:  

Budova je jednopatrová, prosvětlená, obklopena bohatou zelení. Prostory tříd – přízemí + 1. patro 

jsou shodné. Třída, herna, ložnice jsou prostorné. Vedle třídy je výdejna jídla, jídlo se dováží 

výtahem. Celé zařízení je vytápěno akumulačními kamny, osvětlení je zářivkové, okna jsou 

opatřena žaluziemi. Zahrada je postupně rekonstruována, v roce 2015 byla zahrada vybavena 

novými herními prvky a jsou připraveny projekty na další rekonstrukci zahrady, které závisí na 

získání dotací. Zahrada je rovněž doplňována o přírodní prvky, o které se děti musí starat.  Součástí 

zahrady je také dopravní hřiště. MŠ má vlastní jídelnu.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP, které nese název: „Rok na vsi“, vychází z ročních období, využívá přírodu, která obklopuje 

MŠ, významné dny a tradiční akce pořádané školou (spolupráce s knihovnou, SDH, vystoupení na 

kulturních akcích). Život je tedy spjatý s přírodou, děti se učí přímým pozorováním přírody v 

reálných situacích. 

Specifikem ŠVP je dále zaměření na pohyb, a to především v přírodě, okolních lesích, výtvarnou a 

hudební výchovu (projekt „ Zpívej s námi“).  Každoročně je k ŠVP zařazen vlastní projekt školy 

„Povolání od A do Z“, kdy zástupci jednotlivých povolání seznamují děti s náplní své práce. V 

současné době probíhá také projekt “Cesta kolem světa“, jehož cílem je vzbudit v dětech chuť 

poznávat svět a vytvářet si povědomí o existenci jiných národů a kultur.  

http://www.mstuchoraz.cz/ 
 

http://www.mstuchoraz.cz/
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14. Mateřská škola Tuklaty, okres Kolín 

Adresa: Ke Školce 158, 25082 Úvaly 

IČO:     70997608 

Datum vzniku školy:   1984 

Zřizovatel:    Obec Tuklaty 

Ředitel školy:    Helena Gablerová  

Počet pracovníků:  5 pedagogických 

a 4 nepedagogičtí   

Kapacita MŠ:    50 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

50 50 50 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  6 

Charakteristika školy:  

Mateřská škola se nachází v jedné jednopatrové budově. V přízemí je jídelna. K dispozici je velká 

zahrada. Třídy jsou věkově smíšené.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Snažíme se směřovat k tomu, aby děti, které opouští mateřskou školu, byly pokud možno jedinečné, 

co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, schopné dívat se kolem sebe, tvořivě přemýšlet a 

jednat. Také aby děti byly zodpovědné, přizpůsobivé, schopné dále se učit a rozvíjet. 

http://www.skolkatuklaty.cz/ 

http://www.skolkatuklaty.cz/
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15. Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín 

Adresa: Vitice 104, 281 06 Vitice   

IČO:     71002774 

Datum vzniku školy:   1980 

Zřizovatel:    Obec Vitice 

Ředitel školy:    Věra Maksová, 

pověřena řízením  

Počet pracovníků:  2 pedagogičtí 

a1 nepedagogický  

Kapacita MŠ:    28 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

28 28 28 

Počet odmítnutých dětí pro šk. rok 2015/16:  2 

Charakteristika školy:  

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce Vitice nedaleko města Český Brod. Budova je 

přízemní, po rekonstrukci (zateplení a výměna oken). Součástí objektu je i hospodářský pavilon, 

který byl rovněž zrekonstruován a budova základní školy, která čeká na tyto úpravy. Školní zahrada 

je vybavena dvěma domečky, dále jsou zde dvě pískoviště a ostatní hrací prvky.   

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

ŠVP má název,,Díváme se kolem sebe“, motto je ,,Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu 

věnujeme“. Ve škole se respektuje individualita dítěte, práce se přizpůsobuje potřebám skupin a 

vytváří podnětné a vhodné vzdělávací prostředí. Děti jsou podporovány, vybírají se odpovídající 

metody a přirozené způsoby – hrou a prožitkovým učením. Cílem školy je spokojené nebojácné 

dítě, kterému je nasloucháno a které je připravené pro vstup do základní školy. 

 

http://www.vitice.cz/obec-201/zakladni-a-materska-skola/skolka/ 

http://www.vitice.cz/obec-201/zakladni-a-materska-skola/skolka/
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Kapacitu obecních mateřských škol doplňuje soukromá školička Ledňáček. Bližší informace jsou 

uvedeny níže.  

 

16. Dětská školička Ledňáček 

Adresa: Doubravčice 94, 282 01 Český Brod 

IČO: 76630935 

Datum vzniku školy: 10.5 2010 

Zřizovatel: Martina Pačesová 

Vedení: Martina Pačesová 

Počet pracovníků: 4 (OSVČ + částečné úvazky) 

Kapacita:    10 

Počet dětí v letech 2014-2016: 

2014 2015 2016 

49 57 42 

Charakteristika školy:  

Soukromá dětská školička, určena pro děti ve věku od do 1 do 7 let. Funguje zde jedna smíšená 

třída.  

Charakteristika programu:  

Pro děti je zajištěn celodenní program, ve kterém mají své místo jednotlivé složky výchovy 

a vzdělávání   pro nejmenší i předškoláky. Je zajištěno celodenní stravování. Přizpůsobují provoz 

požadavkům rodičům, celoroční provoz včetně prázdnin, kromě vánočních prázdnin. 

 

http://www.ms-lednacek.cz/ 
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III. A.2 Profily základních škol SO ORP Český Brod 

1. Základní škola Bylany, okres Kolín 

 

Adresa:     Bylany 104, Český Brod  

IČO:    71009094 

Datum vzniku školy:  2003 

Zřizovatel:  Obec Chrášťany  

Ředitel/ka školy:  Mgr. Jaroslava Koželská 

Počet pracovníků:      3 pedagogičtí a 1 nepedagogický 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016:  35 

Počet tříd:                2 (z toho odborné učebny  0) 

Malotřídní škola - 1. stupeň. 

 

Charakteristika školy:  

Budova školy je jednopatrová. V 1. patře jsou situovány dvě prostorné třídy, v přízemí se nachází 

herna školní družiny. K relaxaci a tělovýchovným aktivitám slouží školní zahrada a obecní 

multifunkční hřiště s umělým povrchem. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. obce 

Chrášťany. V objektu školy chybí tělocvična, proto žáci v zimním období využívají pronajatou 

tělocvičnu SOŠ v Českém Brodě – Liblicích. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 50 míst; školní jídelna (výdejna) s kapacitou 40 

obědů. 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Rádi se učíme, rádi se bavíme“.  

V rámci  ŠVP se škola snaží předcházet sociálně patologickým vlivům. Prevence sociálně 

patologických jevů se promítá do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. 

Na škole působí školní preventistka.  

Škola má zkušenosti se zapojením do projektů EU, konkrétně do projektu „Ovoce školám“ a výzvy 

EU „Peníze školám“. 

http://www.zsbylany.estranky.cz/ 

 

 

http://www.zsbylany.estranky.cz/


 

25 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

2. Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín 

 

Adresa:   Tyršova 68, Český Brod  

IČO:    46383514 

Datum vzniku:  1993  

Zřizovatel:         Město Český Brod. 

Ředitel školy:     Mgr. Martin Dušek 

Počet pracovníků:  39 pedagogických   

 7 nepedagogických 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016:  536 

Počet tříd:   23 (počet kmenových tříd 22, počet 

odborných učeben 1)  

Plně organizovaná škola s 9 ročníky 

Charakteristika školy: 

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách: v hlavní budově, v budově bývalé radnice, v budově 

ZUŠ a v budově bývalé MŠ. Oddělení školní družiny jsou v hlavní budově školy a v budově 

základní školy v Žitomířské ulici v Českém Brodě. Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, 

tj. města Český Brod. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 130 míst (8 tříd). Stravování je zajišťováno na 

základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885. 

Škola nemá zahradu. Na pozemku je malý prostor pro venkovní výuku. U budovy bývalé MŠ je 

malé hřiště s herními prvky pro družinu. 

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:  

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V rámci ŠVP se škola snaží 

předcházet sociálně patologickým vlivům, jako je ochrana před šikanou či užívání návykových 

látek (alkohol, kouření, drogy). Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech 

předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. Na škole působí školní preventistka. 

Ve školním roce 2014/2015 získala na základě auditu a komisionálního posouzení mezinárodní titul 

Ekoškola. Žáci i učitelé se snaží dodržovat tzv. Ekokodex, zaměřený na šetrný vztah k životnímu 

prostředí. 

www.2zscbrod.cz 

 

 

 

 

http://www.2zscbrod.cz/


 

26 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

3. Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín 

 

Adresa:   Žitomířská 885, Český Brod 

IČO:    46383506 

 

Datum vzniku:  1993 (1931) 

Zřizovatel:   Město Český Brod 

Ředitel školy:   Mgr. Jiří Slavík 

Počet pracovníků:  45 pedagogických 

    17 nepedagogických  

Počet žáků ve školním roce 2015/2016:  537 

Počet tříd:                  24 (z toho odborných učeben1).  

Plně organizovaná škola s 9 ročníky 

 

Charakteristika školy: 

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách ve vzdálenosti 50 – 300 m od hlavní budovy školy. 

Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. města Český Brod. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou  220 míst, školní klub s kapacitou 280 míst. 

Školní jídelna na adrese Bedřicha Smetany 1307, Český Brod, kapacita školní jídelny je 800 

strávníků. Školní kuchyně a jídelna zajišťuje stravování ostatním základním školám ve městě.  

Od 1. 9. 2015 je součástí školy Pedagogicko psychologická Poradna Český Brod, (více 

www.poradnacesbrod.cz) 

Na školní zahradě je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zahradní areál s učebnou v přírodě, 

asfaltové hřiště, prolézačky pro družinu a koutek pro chovatelský kroužek. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Tvořivá škola“. 

Zvláštní péče je věnována dětem integrovaným a dětem s poruchami učení a chování. Důraz se 

klade na dyslektický nácvik, v praxi je uplatňována tzv. genetická a analyticko-syntetická metoda 

výuky čtení v 1. ročníku. Na škole pracuje čtvrtým rokem školní psycholožka. Od roku 2005 je 

zařazena MŠMT do souboru škol ve Středočeském kraji, poskytujících vzdělávání v českém jazyce 

cizincům v rámci Evropské unie. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Dlouhodobě dobré zkušenosti má škola s interaktivní a projektovou výukou. V rámci  ŠVP se na 

škole realizuje Minimální preventivní program. Prevence sociálně patologických jevů se promítá do 

všech předmětů. Od září 2009 pracuje na škole Školní parlament. Ve školním roce 2011/2012 se 

škola stala členem Asociace cambridgeských škol, v roce 2014 získala mezinárodní titul Ekoškola. 

Škola je držitelem ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje  1. stupně.“ 

www.zszitomirska.info 

 

 

http://www.poradnacesbrod.cz/
http://www.zszitomirska.info/
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4. Základní škola Kounice, okres Nymburk 

Adresa:    28915 Kounice 363 

IČO:         75030942 

 

Datum vzniku:  2002 

Zřizovatel:   Městys Kounice. 

Ředitel školy:   Mgr. Vendula Dovole 

Počet pracovníků:     18 pedagogických  

8 nepedagogických. 

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: 224 žáků  

Počet tříd:    17 učeben: 10 kmenových, 4 odborné a 3 družiny  

Počet tříd:    14 ( z toho 5 odborných učeben) 

Plně organizovaná škola s 9 ročníky 

 

Charakteristika školy:  

Objekt školy je ve vlastnictví zřizovatele, tj. městyse Kounice. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 75 míst; školní jídelna s kapacitou 300 obědů. Na 

školní zahradě se připravuje výstavba haly a podle plánu bude zachováno i hřiště s umělým 

povrchem. 

 

Charakteristika školního vzdělávací programu:  

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ZŠ Kounice“. 

Prevence sociálně patologických jevů se promítá do všech vyučovacích předmětů a do široké 

nabídky zájmových kroužků a aktivit. 

Ve škole plní základní školní docházku 9 integrovaných dětí, z toho 1 žák s mentálním postižením, 

7 žáků s vývojovými poruchami učení a 1 žák se sluchovou vadou. 

Škola velmi aktivně spolupracuje s ostatními základními školami ORP Český Brod a sportovními 

organizacemi tamtéž. 

 

www.kounice.cz 

 

http://www.kounice.cz/
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5. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín 

Adresa:  Školní 300, 289 14 Poříčany 

IČO:  49535021 

Datum vzniku: 1.9.1933 

Zřizovatel:  Obec Poříčany.  

Ředitel školy: Ing. Václav Pěnkava – ve funkci od 

1. 2. 2015. 

Počet pracovníků: 29 pedagogických a 

11 nepedagogických. 

Základní škola má 9 ročníků, členěných na 1. a 2. 

stupeň. 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016: 246 žáků. 

Počet tříd: 12 (počet kmenových tříd 12, počet odborných učeben0).  

Charakteristika školy:  

Škola je zařazena v Rejstříku škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace, která vznikla 

k 1. lednu 1994Zrekonstruovaná školní budova je ve vlastnictví zřizovatele, tj. obce Poříčany. 

V objektu není tělocvična, žáci využívají k tělovýchovným činnostem místní sokolovnu. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 90 míst, školní klub s kapacitou 30 míst; školní 

jídelna s kapacitou 400 obědů (v objektu). Ve škole se intenzivně věnují práci se žáky 

s poruchami učení a chování. Na škole působí speciální pedagog. 

Škola je úspěšná v realizaci projektů. Rozvoj individualizace výuky, rozvoj čtenářských 

a informačních dovedností je náplní projektu s názvem „Podpoříme čtenářskou a počítačovou 

gramotnost“, který je na škole realizován od roku 2011 

Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Na jedné lodi za poznáním“ byl aktualizován. Nový 

ŠVP škola uplatňuje od 1. 9. 2013. 

Prevence sociálně patologických jevů je zakotvena v Minimálním preventivním programu, 

zaměřeném na záškoláctví, šikanu, kriminalitu a delikvenci. Na škole působí školní preventistka.  

Ve škole byl zřízen Školní parlament, který učí děti odpovědnosti za společenství, ve kterém se 

pohybují, a učí se tak základy demokracie v praxi. 

. 

www.zsporicany.cz 

http://www.zsporicany.cz/
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6. Základní škola Přistoupim 

Adresa: Přistoupim 37, 28201 Český Brod 

IČO :   70997471 

Charakteristika školy: Zřizovatel: obec Přistoupim. 

Ředitelka školy: Mgr. Renata Nováková 

Počet pracovníků: 4 pedagogičtí a 3 nepedagogičtí  

Málotřídní škola - 1. stupeň (1. - 5. ročník) 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016: 36 žáků  

Počet tříd: 2 (počet kmenových tříd 2, počet odborných učeben 0).  

 

Charakteristika školy:  

Škola je zařazena do Rejstříku škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace, která 

vznikla k 1. ledna 2003. Objekt, jehož součástí je školní tělocvična, je ve vlastnictví zřizovatele, tj. 

bce Přistoupim. 

Další školská zařízení - školní družina s kapacitou  30 míst. Škola nemá vlastní jídelnu, obědy se 

dovážejí ze SOŠ Český Brod – Liblice a jsou vydávány prostřednictvím školní výdejny. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Tvořivá škola“. 

Ve škole nemáme žádné integrované žáky.  

Prevence sociálně patologických jevů je plněna  v jednotlivých předmětech a to v  rámci přednášek, 

poučení, diskusí apod. 

www.zspristoupim.estranky.cz 

http://www.zspristoupim.estranky.cz/
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7. Základní škola Tuklaty, okres Kolín 

 

Adresa:    Na Rafandě 14, Tuklaty,   

IČO:   71160663 

 

Vznik školy:   2009  

Zřizovatel:   Obec Tuklaty 

Ředitelka školy:  Mgr. Ludmila Plesná.  

Počet pracovníků:  6 pedagogických  

3 nepedagogičtí 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016: 65 žáků  

Počet tříd:    3 (z toho 0 odborných učeben) 

Málotřídní škola – 1. stupeň. 

 

Charakteristika školy:  

Budova školy, ve které není umístěna tělocvična ani školní jídelna, je ve vlastnictví zřizovatele, tj. 

obce Tuklaty. 

Na školní zahradě je hřiště s umělým povrchem. Areál zahrady je využíván pro relaxaci o velkých 

přestávkách, odpoledne slouží školní družině.  

Další školská zařízení – školní družina s kapacitou 45 míst.  Stravování je zajištěno v MŠ Tuklaty 

vzdálené cca 350m. 

Na škole působí speciální pedagog.. 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „ Naše škola“. 

Škola má samostatný předmět Osobnostní výchova. Anglický jazyk učí od 1. ročníku. 

 

www.zstuklaty.estranky.cz 

http://www.zstuklaty.estranky.cz/
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8. Základní škola a Mateřská škola Vitice 

Adresa:   Vitice 15, okres Kolín 

IČO:    71002774 

Zřizovatel:   Obec Vitice 

Datum vzniku školy:1. 9. 2003 

Ředitelka školy - pověřena řízením: Věra Maksová 

Počet pracovníků:  2 pedagogičtí (z toho i asistent 

pedagoga) a 1 nepedagogický 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016: 13žáků  

Počet tříd: 2 (počet kmenových tříd 2, počet odborných učeben 0).  

Charakteristika školy 

ZŠ Vitice je malotřídní škola pro 1. stupeň (1. až 5. ročník)Třídy jsou umístěny v objektu ve 

vlastnictví obce Vitice. Součástí areálu je venkovní bazén, o jehož údržbu se stará zřizovatel. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 20 míst; vlastní školní jídelna s kapacitou 

kuchyně 120 strávníků 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:  

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Naše školička“. 

Důraz je kladen na přátelské prostředí, individuální přístup k žákům, bezplatné pomůcky 

a bezplatnou školní družinu. 

Prevence patologických jevů se uskutečňuje průběžně během roku, a to i formou besed 

a přednáškami příslušníků Policie ČR. 

 

www.obecvitice.cz 

 

http://www.obecvitice.cz/
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9. Základní škola a Praktická škola, Žitomířská 1359, Český Brod, okres Kolín 

 

Adresa:   Žitomířská 1359, Č. Brod 

IČO:    70829489 

Zřizovatel:   Středočeský kraj 

Datum vzniku školy: 2001  

Ředitelka školy:  Mgr. Marie Šnajdrová. 

Počet pracovníků: 31 pedagogických a 5 nepedagogických. 

Počet žáků ve školním roce 2015/2016:  82 žáků 

 

Charakteristika školy 

Škola je zapsána v Rejstříku škol jako právní subjekt od 1. července 2001. 

Členění školy: 

- Základní škola speciální 

- Základní škola, základní škola praktická 

- Praktická škola dvouletá 

- Kurz pro získávání základů vzdělání 

Třídy jsou umístěny ve dvou objektech, v hlavní budově ZŠ Žitomířská1359, Český Brod 

a v sociálním zařízení Zvoneček Bylany (2 třídy ZŠ speciální). Budova v Žitomířské ulici je 

v majetku zřizovatele, tj. Středočeského kraje, budova Zvonečku Bylany je zařízením poskytujícím 

sociální služby, které je také zřizováno Středočeským krajem. Objekt zařízení je také majetkem 

Středočeského kraje. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou 55 míst. Ve škole není zřízena školní jídelna, 

stravování je zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, Žitomířská 885.  U 

školy je menší pozemek pro školní zahradu. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program (ŠVP) „Učíme se pro život“ má čtyři samostatné varianty určené pro 

jednotlivé stupně škol: 

- Učíme se pro život 1 -  Základní škola praktická 

- Učíme se pro život 2 -  Základní škola speciální 

- Učíme se pro život 3 -  Základní škola 

- Učíme se pro život 4 -  Praktická škola dvouletá 

- Učíme se pro radost -  Školní družina 

V rámci ŠVP  škola realizuje Minimální preventivní program ve spolupráci o.s. Leccos Český 

Brod. V roce 2012 získala škola titul Ekoškola, který na jaře roku 2015 obhájila na další 3 roky. 

Od roku 2013 je také držitelem ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje - 1. 

stupně.“ 

 

 www.zsapsceskybrod.wz.cz 

 

V území SO ORP  existuje možnost  domácího vzdělávání. V Doubravčicích funguje spolek  

http://www.zsapsceskybrod.wz.cz/
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Dokolečka, z. s., který  provozuje od roku 2015 Klub komunitního vzdělávání v Doubravčicích..  

 

 

Dokolečka, z.s. 
 

Adresa:  Doubravčice 152, 282 01 Český Brod 

IČO:   285577727 

 

Datum vzniku školy: 2015 

Zřizovatel: Dokolečka z.s.  

Vedení: Ing. Arch. Linda Pačesová 

Počet pracovníků:    5 

Kapacita:     16 

Charakteristika školy:  

Spolek Dokolečka zajišťuje od září 2015 domácí vzdělávání ve skupině dětí zapsaných na 1.stupni 

ZŠ. V provozu je zatím jedna heterogenní třída (1.-3.), v plánu je otevření druhé třídy (4.-5.třída). 

Dále spolek provozuje odpolední klub (náhrada družiny a školního klubu). Klub má kapacitu 16 

dětí ve věku od 6 do 12 let. Klub je otevřen každý den v týdnu, a to od 13 do 16.30 hodin. Při klubu 

je možné využít i nabídku volnočasových aktivit, např. výtvarné tvoření nebo hudebně-dramatický 

kroužek. 

 

Charakteristika vzdělávacího programu:  

Vzdělávací program vychází z programu Začít spolu (Step by step. Vychází z následujících 

principů: 

 individuální přístup (třída s max. kapacitou 16 dětí, 2 vzdělávající osoby/třída) 

 kooperace dětí (práce ve skupinách) 

 kritické myšlení (nejsou předkládána fakta, ale kladení přemýšlivých otázek) 

 čtení a psaní s porozuměním (rozbory textů, tvorby příběhů, básní) 

 matematika s porozuměním - dle prof.Hejného (objevování principů) 

 projektová výuka (celoroční projekty prolínají jednotlivé předměty) 

 výuka angličtiny 

 tvořivá škola - učí se v blocích (společná práce + centra aktivit zaměřená na práci ve 

skupinách a samostatnou práci) 

 spolupráce s rodiči (rodiče jsou součástí komunity)  
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III. A. 3 Profily středních škol SO ORP Český Brod 

1. Gymnázium Český Brod 

 

Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod 

IČO:  48665967  

 

Zřizovatel: Středočeský kraj  

Ředitel školy:Mgr. Ivo Kocum  

Počet pracovníků: 26 pedagogických 

a  nepedagogických  

Počet studentů ve školním roce 2015/2016: 309 

Kapacita školy: 360 žáků 

Počet tříd: 12 

Počet nově přijatých studentů k 1. 9. 2015: 52  

Studijní obory: Gymnázium všeobecné čtyřleté 79-41-K41 a Gymnázium všeobecné osmileté 79-

41-K81 

Charakteristika školy:   

Státní gymnázium, které poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou. Gymnázium Český Brod je umístěno ve staré historické budově v areálu školy, 

který se nachází v klidné památkové zóně města. Součástí areálu je školní vila, krásná zahrada a 

školní asfaltové hřiště. Majitelem celého areálu je Středočeský kraj. Budova školy byla dostavěna v 

roce 1924 bez levého křídla, ve kterém  měla být vybudován komplex učeben a tělocvična. Velká 

tělocvična i učebny škole chybí dodnes. 

Stravování studentů a zaměstnanců školy bylo po celý školní rok 2014 – 2015 zajištěno ve Školní 

jídelně Stavokonstrukce s.r.o., 

www.gcbrod.cz 

 

  

http://www.gcbrod.cz/
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2. Střední odborná škola, Český Brod 

 

Adresa: Školní 145, 28201 Český Brod 

IČO: 48665746 

Datum vzniku školy: Zřizovací listina je datována 

1.7.2001 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

Ředitel školy: Ing. Vladimír Bareš 

Počet pracovníků:  9 pedagogických a 7 

nepedagogických  

Počet studentů ve školním roce 2015/2016: 78 

Kapacita školy: 240, žádost o snížení kapacity na 180 žáků zaslána zřizovateli 

Počet tříd: 4 

Počet nově přijatých studentů k 1. 9. 2015: 22 

 

Charakteristika školy:  

Příspěvková organizace kraj se člení na tři složky: 

Střední odborná škola (8 tříd, kapacita 240 žáků) 

Domov mládeže (kapacita 48 míst) 

Školní jídelna (kapacita 380 jídel) 

Škola disponuje celkem třemi budovami, ul. Školní čp. 145 – škola, domov mládeže, tělocvična,  

ul. Školní čp. 146 – bytový dům (4 byty) , ul. Školní čp. 147 – bytový dům (3 byty) . Dále má 

k dispozici4,70 ha venkovních ploch– park, zahrada, travnaté hřiště, víceúčelové hřiště s 

umělohmotným povrchem. Ve škole je celkem 6 odborných učeben, 5 klasických učeben a 1 

tělocvična.  

 

Studijní obory:63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 18-20-M/01 Informační technologie 

Specifika školního vzdělávacího programu: Marketingová komunikace a management, Grafika a 

webdesign 

 

 

Účast v projektech: výzva 56, Comenius 

 

www.sosceskybrod.cz 

 

 

 

http://www.sosceskybrod.cz/
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III. A. 4 Profily subjektů poskytujících zájmové a neformální 

vzdělávání 

Zájmové a neformální vzdělávání tvoří nezbytný doplněk v systému celoživotního učení, nabízí 

prostor vzdělat se v oborech, které jednotlivce zajímají. Neformální vzdělávání je dobrovolný 

proces učení, které pomáhá rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy člověka mimo formální 

vzdělávání. Do této formy vzdělávání patří například organizované aktivity volného času pro děti, 

mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky, sportovní aktivity apod. 

Zájmové vzdělávání probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních 

družinách a klubech a střediscích volného času, klubech a dalších formách.  

Na území SO ORP Český Brod je zajišťováno neformální vzdělávání především neziskovým 

sektorem. Mezi nejvýznamnější neziskové organizace realizující tuto formu vzdělávání patří:  

1. Základní umělecká škola, Český Brod, Kollárova 419 

Adresa: Kollárova 419, 282 01, Český Brod 

IČO: 61882062 

Datum vzniku školy: Jako samostatná Lidová 

škola umění vznikla 1. 9. 1978. V roce 1990 byla 

přejmenována na ZUŠ a v roce 1993 se stalo 

jejím zřizovatelem MŠMT a v roce 2001 KÚ 

Středočeského kraje. 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

Ředitel školy: Tomáš Charvát  

Počet pracovníků: 25 pedagogických a 2 

nepedagogičtí  

Kapacita školy: 560 žáků 

 

Charakteristika školy:  

Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech, hudebním, tanečním, výtvarném a 

literárně-dramatickém. Škola má k dispozici 15 tříd v Českém Brodě a Úvalech pro individuální, 

skupinovou a kolektivní výuku. V Českém Brodě sídlí škola ve dvou budovách – Kollárova419 a 

Kollárova 1016, bývalé divadlo J. K. Tyla. Pobočka v Úvalech má pronajaty učebny v Základní 

škole. 

Studijní obory: Přípravná hudební výchova, Hra na nástroj, Přípravná výtvarná výchova, ,Výtvarná 

tvorba, Taneční výchova, Současný tanec,Přípravná dramatická výchova a Dramatická výchova. 

http://zusceskybrod6.webnode.cz/ 

 

 

http://zusceskybrod6.webnode.cz/
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Mezi další organizace poskytující neformální zájmové vzdělávání patří zejména:  

LECCOS, z. s.  

– tento spolek je především poskytovatelem sociálních služeb, ale své aktivity zaměřuje i na 

vzdělávání, zejména na vzdělávání podnikatelů. Již pět let pořádá v Českém Brodě tematická 

setkání pro podnikatele. Různé vzdělávací aktivity rovněž nabízí Rodičovské centrum Kostička, jde 

především o přednášky, a semináři z oblasti výchovy a péče o děti a psychologie.  

M´am´aloca, o.p.s. 

- tato organizace provozuje kulturně environmentální centrum ve Štolmíři. V centru probíhají různé 

zájmové aktivity, zaměřené především na volný čas, například výtvarné kursy. Centrum funguje též 

jako zázemí pro rozvoj komunitního života v území.  

 

CARPINUS – jazyková škola se sídlem v Českém Brodě, nabízí jazykové kursy angličtiny, 

němčiny, italštiny a francouzštiny pro děti i dospělé. Jazyková škola vznikla v roce 2006. 

 

Pokud jde o další zájmové aktivity v území  ORP, dominuje zde činnost různých sportovních klubů 

umožňující sportovní vyžití dětí. Největší zastoupení mají fotbalové kluby. Přehled o sportovních 

možnostech v území znázorňuje níže uvedená tabulka: 

 

Tabulka č. 2Přehled organizací v území ORP nabízejících sportovní vyžití dětí  

 

Obec  Klub/Organizace  Nabízené aktivity  

Český Brod  Slavoj Český Brod Fotbal, tenis, volejbal, basketbal, 

T.J. Sokol Český Brod  Aerobik, florbal, stolní tenis, gymnastika, 

všestrannost, cvičení pro ženy, scénický tanec, 

sebeobrana, mažoretky  

TJ Liblice Fotbal  

Břežany  SK Břežany II Fotbal  

Klučov T J Sokol  Stolní tenis 

Kšely TJ Podlipan Fotbal  

Kounice TJ Sokol  fotbal 

Poříčany SK Poříčany  fotbal 

 TJ Sokol Badminton, stolní tenis, všestrannost, volejbal  

Přistoupim TJ Sokol Nohejbalové a tenisové turnaje, akce pro děti  

Přišimasy SK Podlipan Přišimasy Fotbal  

 TJ Sokol Přišimasy Pořádání akcí v obci 

Rostoklaty  Traverza Rostolaty Fotbal  
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Tuchoraz  FC Tuchoraz  fotbal 

Tuklaty  FK Čechie Tuklaty  Fotbal  

 

Tabulka č. 3Přehled dalších organizací nabízející činnosti pro využití volného času dětí  

 

Obec  Klub/Organizace  Aktivity  

Břežany  SDH Hasičský sport 

Český Brod SDH Hasičský sport 

Klučov SDH Hasičský sport 

Kšely SDH Hasičský sport 

 Stáj na poli, z.s. Jízda na koni 

Kounice  MEZERA Volnočasové aktivity pro děti, 

výuka angličtiny, jóga 

Mrzky SDH Hasičský sport 

Poříčany SDH Hasičský sport 

 Rodinné centrum Šemberka  Volnočasové aktivity pro děti, 

přírodovědný kroužek,  

 ForDance Poříčany Výuka tance 

Přehvozdí  Przechwozd Skokové centrum minikoní 

Přišimasy RC Šikulka Aktivity pro děti  

Rostoklaty SDH Hasičský sport 

Tismice  SDH Hasičský sport 

Tuchoraz  SDH Hasičský sport 

Tuklaty SDH Hasičský sport 

Vitice SDH Chotýš Hasičský sport 

Vykáň  SDH Hasičský sport 
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III. B Informace o předškolním vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod 

Mateřské školy se nacházejí na území ORP v 13 obcích z celkového počtu 24 obcí náležících 

do správního obvodu. Ve městě Český Brod jsou tři mateřské školy, z toho jedna se nalézá v místní 

části Liblice. Celkem je na území ORP 15 mateřských škol.  Počet dětí v SO ORP Český Brod měl 

v posledním desetiletí narůstající tendenci, mateřské školy a obce reagovaly otevřením dalších tříd, 

navýšením kapacity nebo otevřením nové MŠ. 

V průběhu posledních 10 let došlo k navýšení kapacit mateřských škol, byla otevřena nová zařízení, 

v roce 2013 Mateřská škola Doubravka v Doubravčicích a rovněž byla vystavěna nová budova MŠ 

v Břežanech II, která zahájila provoz k 1.1.2016.   Počet dětí v mateřských školách se zvyšoval 

v závislosti na přirozeném a migračním přírůstku obyvatel.   

Potřeba vyšších kapacit pro předškolní vzdělávání se odvíjela od demografického vývoje území 

charakterizovaného pozitivní migračním přírůstkem a nárůstem počtu narozených dětí. Tento trend 

je daný suburbanizací území okolo hlavního města, kdy se do blízkých obcí stěhují především mladí 

lidé. Počty narozených se pohybují na poměrně konstantní úrovni, migrační přírůstek vykazuje 

kolísavé hodnoty. 

Demografický vývoj v území ilustruje následující graf: 

 

Graf č. 1 Vývoj počtu narozených dětí a migrační přírůstek  

 

  
Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka č. 2: Přehled MŠ na území SO ORP  

 Rok 2015 Rok 2016 

Název MŠ Kapacita 
Počet 

dětí 

Počet dětí 

na třídu 
Kapacita 

Počet 

dětí 

Počet dětí na 

třídu 

Počet 

odmítnutých dětí  

MŠ Břežany II 28 28 28 56 56 28 0 

MŠ Český Brod, 

Kollárova 71 
112 112 28 112 112 28 34 

MŠ Český Brod, 

Sokolská 1313 
138 138 27,6 138 138 27,6 9 

MŠ Český Brod-

Liblice,  
46 45 22,5 46 44 22 15 

MŠ Doubravka  25 25 22,5 45 45 22,5 9 

MŠ Hradešín 40 40 20 40 40 20 6 

MŠ Chrášťany 28 28 28 28 30 30 4 

MŠ Klučov,  39 39 19,5 39 39 19,5 7 

MŠ Kounice  82 82 27,3 82 82 27,3 13 

MŠ Poříčany 81 81 27 81 79 27 0 

MŠ Přišimasy  35 35 17,5 35 35 17,25 0 

MŠ Tismice,  50 50 25 50 50 25 15 

MŠ Tuchoraz 50 50 25 50 50 25 8 

MŠ Tuklaty 50 50 25 50 50 25 6 

MŠ Vitice 28 28 28 28 28 28 2 

Celkem 832 831 24,85 880 878 25,08 128 

Zdroj: ředitelé MŠ, výkazy MŠMT  

Tabulka č. 2 podává přehled o kapacitách a počtech dětí v jednotlivých mateřských školách na území ORP. 

Celková kapacita mateřských škol na území ORP činí 880 dětí. Při zápisech na školní rok 2015/2016 

bylo celkem odmítnuto 128 dětí, tj. 14,5% ze stávající kapacity MŠ.  

Tabulka č. 3: Celkové počty MŠ v SO ORP 

rok počet MŠ 
počet dětí 

celkem 

počet 

běžných 

tříd 

Pedagogické 

úvazky 

Počet dětí na 

1 

pedagogický 

úvazek 

Počet 

dětí na 

třídu 

Počet 

dětí na 

školu  

2015/2016 15 845 34 66,2 12,76 24,85 56,33 

2014/2015 15 831 34 65,2 12,74 24,44 55,4 

2013/2014 15 796 32 63,6 12,51 24,88 53,07 

2012/2013 14 760 29 57,8 13,15 26,21 54,29 

2011/2012 14 696 27 53,3 13,06 25,78 49,71 

2010/2011 13 649 25 47,7 13,61 25,96 49,92 

2009/2010 13 624 24 47,4 13,16 26,00 48,00 

2008/2009 13 614 24 45,5 13,49 25,58 47,23 
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2007/2008 12 527 21 38,8 13,58 23,95 43,92 

2006/2007 12 523 21 38,5 13,58 23,77 43,58 

2005/2006 12 518 21 39,1 13,25 23,55 43,17 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Tabulka č. 3 poskytuje přehled o vývoji počtu dětí v MŠ od školního roku 2005/2006 až do roku 

2015/2016. Za těchto 11 let docházelo ke stálému nárůstu počtu dětí v mateřských školách. Zároveň 

došlo k navýšení počtu mateřských škol, celkově vznikly tři nové mateřské školy. Rovněž byly 

navýšeny pedagogické úvazky a v návaznosti na to nastalo mírné snížení počtu dětí připadajících na 

jeden pedagogický úvazek. 
 

I přes navýšení pedagogických úvazků je stále vysoký počet dětí na jednu třídu, jde cca o 24 dětí. 

Z diskusí nad optimálním počtem dětí ve třídě se zástupkyněmi MŠ vyplynulo, že ideální počet by 

se pohyboval v rozmezí 14 až 20 dětí na třídu.  

Pokud vezmeme v úvahu předpokládanou demografickou křivku a současný počet tříd MŠ v území, 

pak by bylo potřeba zvýšit počet tříd v rozmezí o 5 až 10 tříd. V současné době využívají mateřské 

školy celkem 35 tříd při celkovém počtu 845 dětí. K dané kapacitě je třeba připočíst skutečnost, že 

v roce 2015 bylo odmítnuto celkem 128 dětí.  

Tabulka č. 4 Kalkulace optimálního počtu tříd v MŠ  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet dětí ve věku 2-3 roky 

 

219 217 211 206 201 197 192 

Počet dětí ve věku 3-6 let 

 

981 930 907 903 853 835 815 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 2-3 roky 

(třída s kapacitou 15 dětí) 
1
 

7 7 7 7 6 6 6 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 3-6 let 

(třída s kapacitou 20 dětí) 

49 47 45 45 43 42 41 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 3-6 let 

(třída s kapacitou 25 dětí) 

39 37 36 36 34 33 33 

Výpočet optimálního počtu tříd v mateřských školách vychází z predikce demografického vývoje 

uvedeného v tabulce č. 5. Při stanovení počtu tříd se počítalo rovněž se skutečností, že mateřské 

školy budou přijímat i děti ve věku od 2 do 3 let, předpokládalo se, že by mohlo jít až o polovinu 

počtu dětí v této věkové kategorii. Pro pedagogickou práci s dětmi by byl ideální počet dvaceti dětí 

na třídu. Největší potřeba navýšení počtu tříd je aktuální v tomto roce, poté dochází v závislosti na 

demografickém vývoji k mírnému poklesu. Celkově vývoj potřebnosti dokresluje níže uvedený 

graf.  

 

 

                                                 
1
 V tabulce je uveden počet tříd přepočtenýna polovinu počtu dětí  ve věkové kategorii 2-3. 
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Graf č. 2  Optimální počet tříd v MŠ 

 

 

Tabulka č. 5: Počet dětí ve vybraných věkových skupinách v daném roce ve městě Český Brod 

a SO ORP Český Brod 

 
Počet dětí v Českém Brodě ve věku Počet dětí v ORP Český Brod ve věku  

ROK 

 3 

roky  2 až 6 let 3 až 6 let 4 až 6 let  

 3 

roky  2 až 6 let 3 až 6 let 4 až 6 let  

1997 71 . . . 155       

1998 68 . . . 143       

1999 45 . . . 119       

2000 76 313 260 184 172               715     589 417 

2001 53 296 242 189 126               704     560 434 

2002 54 284 228 174 144               695     561 417 

2003 56 309 239 183 134               742     576 442 

2004 70 294 233 163 166               713     570 404 

2005 61 323 241 180 143               773     587 444 

2006 82 331 269 187 186               806     629 443 

2007 62 360 275 213 177               885     672 495 

2008 85 364 290 205 213               922     719 506 

2009 74 410 303 229 203            1 028     779 576 

2010 107 417 328 221 249            1 096     842 593 

2011 89 434 355 266 254            1 143     919 665 

2012 79 435 349 270 224            1 200     930 706 

2013 86 449 361 275 270            1 237     997 727 

2014 88 411 342 254 240            1 203     988 748 

2015 69 404 322 253 215            1 205     949 734 

2016 82 408 325 243 256            1 200     981 725 
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2017 83 396 322 239 219            1 147     930 711 

2018 74 380 308 234 217            1 118     907 690 

2019 72 381 311 239 211            1 109     903 692 

2020 70 368 299 229 206            1 054     853 647 

2021 69 352 285 216 201            1 032     835 634 

2022 67 . 278 211 197  .  815 618 

*skutečnost k 30.6.2015 

 

 

Graf č.3  Vývoj kapacitních potřeb předškolního vzdělávání  

 

 

Nejvyšší potřeba kapacit pro předškolní výchovu je evidentní v letech 2013 až 2016, poté začínají 

potřeby mírně klesat. Je zřejmé, že potřeba vyšších kapacit do předškolního vzdělávání se bude 

postupně přesouvat do základního školství.  
  



 

44 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

III. C  Informace o výchově a základním vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod 

Obecné informace 

V SO ORP Český Brod je v současné době 9 základních škol. Čtyři školy mají oba stupně (ZŠ 

Tyršova, Český Brod ZŠ Žitomířská, Český Brod, ZŠ Kounice, ZŠ a MŠ Poříčany), čtyři mají jen 

první stupeň (ZŠ Tuklaty, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Bylany, ZŠ Přistoupim). Devátou je Základní 

a Praktická škola Žitomířská 1359, Český Brod. Je to škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, která poskytuje i středoškolské vzdělání bez maturity a výučního listu a kterou zřizuje 

Středočeský kraj.  

Následující tabulka udává přehled o školství v území.  

V SO ORP Český Brod se nachází víceleté Gymnázium, Základní a umělecká škola, Střední 

odborná škola Liblice, které jsou zřizované Středočeským krajem. Ve správním obvodu ORP Český 

Brod není žádná církevní ani soukromá základní škola. 

 

Tabulka č. 6: Přehled ZŠ v ORP za školní rok 2015/2016 

Název ZŠ Obec Kapacita 
Počet 

žáků 
Popis / komentář 

Celkem za SO ORP 1979 1745   

Základní škola Bylany, okres 

Kolín 
Chrášťany 60 35 Malotřídní škola 1.-5. ročník 

Základní škola Kounice, okres 

Nymburk 
Kounice 222 195 1.-9. ročník 

Základní škola Tuklaty, okres 

Kolín 
Tuklaty 60 65 Malotřídní škola 1.-5. ročník 

Základní škola a mateřská škola 

Vitice, okres Kolín 
Vitice 60 13 Malotřídní škola 1.-5. ročník 

Základní škola Český Brod, 

Tyršova 68, okres Kolín 

Český 

Brod 
550 536 1.-9. ročník 

Základní škola Český Brod, 

Žitomířská 885, okres Kolín 

Český 

Brod 
600 537 1.-9. ročník 

Základní škola Přistoupim, 

okres Kolín 
Přistoupim 40 36 Malotřídní škola 1.-5. ročník 
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Základní škola T.G. Masaryka a 

Mateřská škola Poříčany, okres 

Kolín 

Poříčany 270 246 1.-9. ročník 

Základní škola a Praktická 

škola, Český Brod, Žitomířská 

1359 

Český 

Brod 
117 82 

1. -9. ročník + středoškolské 

studium bez maturity a 

výučního listu 

Zdroj: Výkazy MŠMT, doplněna informacemi od ředitelů ško 

Dvě obce v ORP Český Brod (Poříčany a Vitice), mají spojená ředitelství pro MŠ a ZŠ. V území je 

celkem 9 ZŠ, z toho 8 zřizují obce a jednu Středočeský kraj, jedná se o školu se speciálními třídami. 

Středočeský kraj je také zřizovatelem ZUŠ. 

Tabulka č. 7: Počet malotřídních ZŠ v jednotlivých obcích SO ORP 

ORP 

Český Brod 
počet 

škol 

celkem 

z toho  

Název obce jednotřídní dvoutřídní trojtřídní čtyřtřídní pětitřídní vícetřídní 

celkem škol 4 1 3 0 0 0 0 

Chrášťany 1  1     

Přistoupim 1  1     

Tuklaty 1  1     

Vitice 1 1      
Zdroj: ředitelé škol, pracovník správního úřadu školství ORP Český Brod 

V SO ORP jsou 4 malotřídní školy, 1 v obci Chrášťany, 1 v obci Tuklaty (obnovena v roce 2010), 

1 v obci Vitice a 1 v obci Přistoupim. 

Tabulka č. 8: Pracovníci ve školství v SO ORP 

typ školy, zařízení 

průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 

z toho 

pedagogů nepedagogů 

2015/2016 

mateřské školy 87,7 66,2 21,5 

základní školy 133,8 109,7 24,1 

gymnázia xx xx xx 

školní družiny a kluby 20,9 20,9 - 

zařízení školního stravování 41,7 - 41,7 

2014/2015 

mateřské školy 83,9 63,6 20,3 

základní školy 124,1 100,8 23,2 

gymnázia xx xx xx 
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školní družiny a kluby 19,5 19,5 - 

zařízení školního stravování 41,5 0 41,5 

2013/2014 

mateřské školy 79,1 59,5 19,6 

základní školy 119,4 96,2 23,2 

gymnázia xx xx xx 

školní družiny a kluby 19,5 19,5 0 

zařízení školního stravování 40,6 0 40,6 

2012/2013 

mateřské školy  74,8 56,3 18,5 

základní školy 121,1 93,2 27,9 

gymnázia 28,7 24,4 4,2 

školní družiny a kluby 17,7 17,7 0 

zařízení školního stravování 39,4 0 39,4 

celkem rok 2012/2013 309,7 219,5 90 

2011/2012 

mateřské školy 68,5 51,8 16,6 

základní školy 116,8 87,5 29,3 

gymnázia 28,7 24,4 4,2 

školní družiny a kluby 17,3 17,3 0 

zařízení školního stravování 38,8 0 38,8 

celkem rok 2011/2012 299,4 210,3 88,9 

2010/2011 

mateřské školy 64,9 48,5 16,4 

základní školy 115 86,1 28,9 

gymnázia 30,7 25,1 5,7 

školní družiny a kluby 18,3 18,3 0 

zařízení školního stravování 38,6 0 38,6 

celkem rok 2010/2011 296,4 206,9 89,6 

2009/2010 

mateřské školy  64,5 47,6 15,9 

základní školy 112,1 83,5 28,6 

gymnázia 31,9 26,2 5,8 

školní družiny a kluby 16,9 16,9 0 

zařízení školního stravování 36,6 0 36,6 

celkem rok 2009/2010 290,6 202,8 86,9 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Tabulka č. 9: Počty ZŠ, tříd, žáků a úvazků pedagogů ve SO ORP 
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školní rok 
počet 

ZŠ 

samost. počet 

běžných 

tříd 

počet 

speciálních 

tříd 

počet 

žáků 

úv. 

pedag. 

počet 

žákůna 1 

pedag. 

počet žáků 

na třídu ZŠ 

2015/2016 9 6 74 12 1745 120,0 14,5 20,1 

2014/2015 9 6 75 12 1727 111,2 15,5 19,9 

2013/2014 9 6 67 12 1544 127,9 12,1 19,5 

2012/2013 9 6 66 12 1503 111,3 13,5 19,3 

2011/2012 9 6 65 12 1420 106,7 13,3 18,4 

2010/2011 9 6 64 12 1381 106,3 12,9 18,2 

2009/2010 9 6 62 12 1342 105,9 12,6 18,1 
Zdroj: Výkazy MŠMT, výroční zprávy škol 

Ve školním roce 2015/2016 bylo ve školách celkem 74 běžných tříd, tento počet vzrostl oproti 

předcházejícím letům. Zvýšení počtu tříd je přirozeným důsledkem nárůstu počtu dětí plnících 

povinnou školní docházku.  Počet speciálních tříd je neměnný, v SO ORP má speciální třídy pouze 

Základní a Praktická škola, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Do celkového počtu žáků jsou 

započteny i děti z této školy včetně žáků z odloučeného pracoviště v ÚSP Bylany-Zvoneček. Je 

zřejmé, že i přes navýšení počtu tříd (od roku 2010 došlo k téměř dvacetiprocentnímu zvýšení počtu 

tříd), stoupá stále počet žáků na třídu. Ve školním roce 2015/2016 přesáhl tento údaj 20 žáků. 

Nárůst žáků není vykompenzován pedagogickými úvazky, v důsledku toho dochází k zvyšování 

počtu žáků připadajících na jeden pedagogický úvazek. 

Tabulka č. 10: Počty tříd a žáků v ZŠ zřizovaných obcemi ve školním roce 2013/2014 

a 2015/2016 

ORP Český 

Brod 

počet 

škol 
počet tříd počet žáků 

počet žáků na 

třídu 

Školní rok  
 

2013/2014 2015/2016 2013/2014 2015/2016 2013/2014 2015/2016 

celkem 8 67 74 1462 1663 218 22,5 

Český Brod 2 40 45 956 1073 23,9 23,8 

Chrášťany 1 2 2 29 35 14,5 17,5 

Kounice 1 9 9 176 195 19,6 21,6 

Poříčany 1 11 12 209 246 19,2 20,5 

Přistoupim 1 2 2 40 36 20 18 

Tuklaty 1 2 3 44 65 22 21,6 

Vitice 1 1 1 8 13 8 13 
Zdroj: Výkazy MŠMT 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo základní školy na území ORP 1663 žáků, v porovnání se 

školním rokem 2013/2014 došlo k navýšení o cca 200 žáků. Narůst počtu žáků je nejvíce patrný 

v ZŠ Tuklaty (32%) a v ZŠ ZŠ Poříčany (18%) a v Českém Brodě (12%). 

Tabulka č. 11 Počty dětí u zápisů a žádosti o odklad 

Rok Počet dětí u 

zápisu 

Počet žádostí o 

odklad 

Podíl žádostí o 

odklad v % 
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2015 363 48 13,2 

2014 305 36 11,8 

2013 278 34 12,2 

2012 250 32 12,8 

2011 243 33 13,5 

2010 239 28 11,7 
 Zdroj: Výkazy MŠMT, údaj je vždy k 28.2. daného roku  

 

Z tabulky je zřejmý stále se navyšující počet dětí nastupujících do prvních tříd, nejvýraznější změnu 

lze zaznamenat mezi roky 2014 a 2015, kdy se dostavilo k zápisu o 19% děti více než v předchozím 

roce. Podíl žádostí o odklad školní docházky se pohybuje mezi 11 až 13% z celkového počtu dětí. 

Tabulka č. 12: Přehled učeben základních škol ve SO ORP – stav k 30. 6. 2015 

 

ZŠ 

Bylany 

ZŠ 

Tyršova 

ZŠ 

Žitomí 

řská 

ZŠ 

Kounice 

ZŠ 

Tuklaty 

ZŠ 

Poříča 

ny 

ZŠ 

Přistou 

pim 

ZŠ 

Vitice 

Počet kmenových 

tříd - kapacita do 32 

žáků 

2 16 20 5 3 8 2 2 

Počet kmenových 

tříd - kapacita do 20 

žáků 

0 6 3 4 0 4 0 0 

Počet 

odborných 

učeben 

0 1 1 5 0 0 0 0 

Školní dílna  

ano - ne 
Ne ne ne ano ne ano ne 0 

Cvičná kuchyň 

 ano - ne 
Ne ne ano ano ne ano ne 0 

Počet zvláštních tříd 

pro družinu/ŠK 
1 3 2 3 0 1 1 1 

Počet tělocvičen  

+ plocha v m2 
0 0 2 1-800m2 0 0 1-70m2 1 

Počet venkovních 

hřišť 
1 obecní 0 2 2 1 1 1 obecní 1 

Pronajaté prostory 

pro TV - kde 

SOŠ 

Liblice 

Sokolov

na, Hala 

a Tunel 

od TJ 

Slavoj 

Hala 

ZŠaPrŠ 

Sokolov

na 

Kounice 

ne 

Sokolov

na 

Poříčany 

ne ne 

Školní zahrada, 

výukové přírodní 

plochy, zelené 

učebny, park  

ano ano ano ano ano ano ano ano 

Zdroj: informace od ředitelů škol 
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Potřebnost kmenových tříd a odborných učeben  

Podle posledních údajů má 8 základních škol celkově k dispozici 7 odborných učeben a 75 

kmenových tříd. Tento počet je naprosto nedostačující z hlediska současného počtu žáků, 

nedostatek odborných učeben se odráží v kvalitě výuky. Při návrhu optimálního počtu odborných 

učeben se vycházelo z předpokladu, že malotřídní školy (ZŠ Bylany, ZŠ Přistoupim, ZŠ Tuklaty a 

ZŠ Vitice) by měly disponovat jednou odbornou učebnou, úplné základní školy by měly mít učebnu 

chemie, fyziky, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, učebnu hudební výchovy, výtvarné 

výchovy a dílny. Celkem by tedy každá škola měla mít v ideálním případě 7 odborných učeben. 

Mimoto pro výuku jazyků by bylo vhodné mít více učeben, při kalkulaci optimálního počtu učeben 

se předpokládá 6 jazykových učeben. V konečném součtu za všechny školy v ORP tvoří optimální 

potřebný počet učeben 36.  

Tabulka č. 13 Vývoj potřeb kmenových tříd a odborných učeben 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Současný počet kmenových tříd 75          

Optimální počet kmenových tříd 

(třída o 25 žácích) 
81 85 86 89 89 89 88 86 86 83 

Optimální počet kmenových tříd 

(třída o 20 žácích) 101 105 106 110 110 110 108 106 105 101 

Současný počet odborných učeben 7          

Optimální počet odborných 

učeben  
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Následující tabulka zobrazuje aktuální stavy počtu tříd a odborných učeben a zároveň vymezuje 

potřebných počet kmenový tříd podle počtu žáků ve třídě. Kalkulace je provedena pro dvě 

modelové situace, pro 30 žáků ve třídě a 25 žáků ve třídě a vychází z predikce počtu žáků ve 

školách uvedené v tab. č. 21 - přečíslovat. Uvedené hodnoty jsou samozřejmě hrubým odhadem, 

jelikož není možné přesně určit rozložení počtu dětí do jednotlivých ročníků školy.  

 

Graf č. 4 Potřebnost počtu kmenových tříd v závislosti na demografickém vývoji  
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Výše uvedených graf znázorňuje potřebu kmenových tříd v závislosti na demografickém vývoji, nejvyšší 

potřeba bude v letech 2019 až 2021.  

Graf č.4  Poměr počtu stávajících odborných učeben a jejich optimálního počtu  

 

 

Z grafu je zřejmá nedostatečnost zázemí pro výuku odborných předmětů.  Stávající počet odborných učeben 

tvoří pouhých 19,4 % z celkového jejich potřebného počtu. V současné době mají školy k dispozici 7 

odborných učeben, jejich optimální počet by byl 36 učeben. 
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Tabulka č. 14: Součásti základních škol v jednotlivých obcích SO ORP 

ZŠ Poříčany a ZŠ Žitomířská mají ŠD i ŠK. Součástí ZŠ Žitomířská je od 1. 9. 2015 pedagogicko-

psychologická poradna. 

Název obce 

počet 

základních 

škol celkem 

v nich součástí 

ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné 

Celkem 9 9 2 7 4 1 

Český Brod 3 3  3 1 1 

Chrášťany 1 1  1   

Kounice 1 1  1 1  

Poříčany 1 1 1 1 1  

Přistoupim 1 1     

Tuklaty 1 1  1   

Vitice 1 1 1 1 1  
Zdroj: Výkazy MŠMT 

Tabulka č. 15: Údaje o pracovnících ZŠ zřizovaných obcemi v ORP ve školním roce 

2015/2016 

Počet zaměstnanců 
fyzické osoby přepočtení na plně 

zaměstnané Celkem z toho ženy 

Základní školy 145 129 133,8 

Školní družiny a kluby 31 31 20,9 

Zařízení školního stravování 41 40 41,7 

Celkem 217 200 196,4 
Zdroj:Výkazy MŠMT,  

Tabulka č. 16: Ostatní pedagogičtí pracovníci škol v SO ORP  

ORP Český Brod 

asistenti pedagoga 

psychologové 
speciální 

pedagogové 

výchovní 

poradci pro žáky se 

zdravotním 

postižením 

pro žáky se 

sociálním 

znevýhodněním 

2014/

2015 

fyzické 

osoby 

celkem 15 1 1 4 5 

z toho 

ženy 
14 0 1 4 3 

přepočtení celkem 9,6 0,5 0,2 0,7 - 
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na plně 

zaměstnan

é 

z toho 

ženy 
9,1 0 0,2 0,7 - 

2013/ 

2014 

fyzické 

osoby 

celkem 20 2 1 1 5 

z toho 

ženy 
20 1 1 1 4 

přepočtení 

na plně 

zaměstnan

é 

celkem 11,42 0,5 0,1 0,5 - 

z toho 

ženy 
11,42 0,25 0,1 0,5 - 

2012/ 

2013 

fyzické 

osoby 

celkem 28 0 2 2 5 

z toho 

ženy 
28 0 2 2 5 

přepočtení 

na plně 

zaměstnan

é 

celkem 14,86 0 - - - 

z toho 

ženy 
14,86 0 - - - 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

Ve školním roce 2014/2015 se na území SO ORP Český Brod realizoval projekt „Sdílené radosti a 

strasti základních škol v ORP Český Brod“, který částečně řešil nedostatek asistentů a speciálních 

pedagogů a v jehož rámci se podařilo zajistit do škol logopedy, psychology a asistenty. Celkem 

bylo v rámci projektu zaměstnáno 14 školních asistentů, v přepočtu 7 plných pracovních úvazků. 

Pokud jde o speciální pedagogy, v projektu pracovaly 4 osoby (celkem 1 pracovní úvazek), 

psychologů bylo 6 (1,25 pracovního úvazku).  

Na tento projekt navázal další projektu s názvem „Sdílené radosti a strasti škol ze správním obvodu 

ORP Český Brod“. Tento projekt umožnil přijmout do škol asistenty, logopedy a psychology 

do doby, než budou moci žádat školy o dotace formou šablon. V ORP bylo zaměstnáno na 6 měsíců 

celkem 15 školních asistentů (v přepočtu 6 plných úvazků), 4 psychologové (1 přepočtený úvazek) 

a 4 logopedové (1 přepočtený úvazek).  

Tabulka č. 17: Počet absolventů ZŠ ve SO ORP 

Žáci, kteří ukončili školní docházku 

2008 

/2009 

2009 

/2010 

2010 

/2011 

2011 

/2012 

2012 

/2013 

2013 

/2014 

2014/2015 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

b
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y
 

B
ěž

n
é 

tř
íd

y
 

S
p

ec
iá

ln
í 

tř
íd

y
 

v tom 

v 1. – 5. ročníku 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

v 6. ročníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

v 7. ročníku 2 0 1 2 1 0 1 0 3 1 1 0 2  

v 8. ročníku 9 2 7 6 7 0 4 0 5 2 7 0 3  

v 9. ročníku 148 9 133 9 123 9 73 7 97 5 107 4 93  

v 10. ročníku 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0   

v tom z 5. ročníku 15 0 14 0 14 0 14 0 15 0 20 0 23 0 
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ze 7. ročníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

žáci 1. r. s dodatečným odkladem PŠD 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   

Zdroj: Výkazy MŠMT, doplněno z výkazů poskytnutých pracovníkem správního úřadu školství ORP Český Brod, Výroční zprávy škol 

Přehled škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v SO ORP 

V SO ORP Český Brod je jediná základní škola tohoto typu. Jedná se o ZŠ a PrŠ Český Brod 

Žitomířská 1359, její součástí je přípravný ročník v ÚSP Zvoneček Bylany, který je veden jako 

odloučené pracoviště. Škola poskytuje základní a střední vzdělání bez maturity a výučního listu, 

zřizovatelem školy je Středočeský kraj. 

Počty žáků v této tabulce (jiné subjekty) jsou včetně žáků ze ZŠ a PrŠ Žitomířská. Uvedené počty 

žáků této školy jsou celkové, tzn., žáci základního i středního stupně (samostatné počty žáků 

základního stupně nebylo možné zjistit). 

 

V území SO ORP je minimální počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. 

Ročníku. V roce 2014/2015 takto ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků.  

Tabulka č. 20: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu v ORP  

 

Celkový počet 

žáků správního 

obvodu 

Celková 

kapacita škol 

správního 

obvodu 

Volná místa 

(kapacita – 

počet žáků) 

Počet žáků / 

kapacita v % 

Stav k 30. 6. 2015 1 665 1 979 314 84,3% 

Předpokládaný nárůst nebo 

úbytek k 30. 6. 2020 
2 070 2 087 17 99,19% 

Předpokládaný nárůst nebo 

úbytek k 30. 6. 2025 
1 902 2 087 185 91,14% 

Zdroj: informace od ředitelů škol 

Uvedená volná místa nejsou vypovídající z hlediska reálné kapacity škol. Měření kapacity škol 

nezohledňuje rozdíl mezi potřebou jednotlivých ročníků a kapacitou tříd jednotlivých ročníků. 

Volná místa na druhém stupni nemohou kompenzovat chybějící místa na prvním stupni. V současné 

době řeší všechny školy s výjimkou ZŠ Vitice nedostatečnou kapacitu, protože na prvním stupeň 

přicházejí silné ročníky a školám chybí učebny. Na problém s přeplněnými ZŠ v okolí Prahy je 

poukazováno již od roku 2012.  

Počet žáků ve SO ORP Český Brod má vzrůstající tendenci.  

Na základě požadavků ředitelů škol vzešlých při pravidelných schůzkách během realizace projektu 

byl proveden odborníkem Bc. Jakubem Nekolným ve spolupráci s relevantními obecními úřady 

demografický odhad očekávaného vývoje počtu žáků. Dále uvedené údaje vycházejí z přirozených 

přírůstků dětí. Nezohledňují však předpokládané kladné migrační saldo v souvislosti s volnými 

rozvojovými plochami dle územních plánů jednotlivých obcí v ORP.  
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Tabulka č. 21: Počet dětí v dosaženém věku 6 let v daném roce ve městě a SO ORP Český 

Brod 

rok město Český Brod SO ORP Český Brod 

rozdíl počtu žáků 

mezi 

odcházejícím 9. 

ročníkem a 

nastupujícím 

1.ročníkem 

předpokládaná 

potřebná 

kapacita škol v 

ORP 

2000 71 155 . . 

2001 68 143 . . 

2002 45 119 . . 

2003 76 172 . . 

2004 53 126 . . 

2005 54 144 . . 

2006 56 134 . . 

2007 70 166 . . 

2008 61 143 . . 

2009 82 186 31 . 

2010 62 177 34 . 

2011 85 213 94 . 

2012 74 203 31 . 

2013 107 249 123 . 

2014 89 254 110 1665 * 

2015 79 224 90 1755 

2016 86 270 104 1859 

2017 88 240 97 1956 

2018 69 215 29 1985 

2019 82 256 79 2064 

2020 83 219 6 2070 

2021 74 217 14 2084 

2022 72 211 -38 2046 

2023 70 206 -48 1998 

2024 69 201 -23 1975 

2025 67 197 -73 1902 
Zdroj: matrika, demografická interpolace zpracovaná Bc.Nekolným 

*skutečnost k 30. 6. 2015 

Graf nezahrnuje úbytek dětí při odchodu na víceleté gymnázium (cca 15-20 dětí, viz Tabulka č. 13).  
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Graf č. 5: Přehled naplnění kapacity škol v ORP Český Brod 

 

Z výše uvedeného grafu je patrná alarmující okamžitá potřeba navýšit kapacitu základních škol. 

V opačném případě hrozí zavedení provizorních opatření, která nejsou v souladu s Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.  
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III. D Ostatní – družiny, jídelny, kluby, zájmové a neformální 

vzdělávání 

Tabulka č. 22: Přehled o počtech žáků ve školní družině k 1.9. 2015 

Název ZŠ Obec 
Počet žáků 

v družině 

Počet 

oddělení 

družiny 

Popis / komentář 

Celkem za SO ORP     

Základní škola Bylany, okres 

Kolín 
Chrášťany 37 2 

Malotřídní škola 1.-

5.Ročník 

Základní škola Kounice, 

okres Nymburk 
Kounice 75 3 1.-9.Ročník 

Základní škola Tuklaty, okres 

Kolín 
Tuklaty 45 2 

Malotřídní škola 1.-

5.Ročník 

Základní škola a mateřská 

škola Vitice, okres Kolín 
Vitice 15 1 

Malotřídní škola 1.-

5.Ročník 

Základní škola Český Brod, 

Tyršova 68, okres Kolín 
Český Brod 234 10 1.-9.Ročník 

Základní škola Český Brod, 

Žitomířská 885, okres Kolín 
Český Brod 186 8 1.-9.Ročník 

Základní škola Přistoupim, 

okres Kolín 
Přistoupim 30 1 

Malotřídní škola 1.-

5.Ročník 

Základní škola T.G. 

Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany, okres Kolín 

Poříčany 80 3 1.-9.Ročník 

Základní škola a Praktická 

škola, Český Brod, 

Žitomířská 1359 

Český Brod 42 5 

.-9. ročník + 

středoškolské studium 

bez maturity a výučního 

listu 
Zdroj: hlášení o počtu dětí 

Tabulka č. 23: Školní družiny a školní kluby v SO ORP 

ŠD a ŠK zřizované 
počet 

oddělení 

počet zapsaných účastníků 

z 1. stupně z 2. stupně celkem 

2015/2016 

krajem     

obcemi 30 783 52 835 

celkem     

2014/2015 
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krajem     

obcemi 28 745 67 812 

celkem     

2013/2014 

krajem 5 37 9 46 

obcemi 27 715 67 782 

celkem 32 752 76 828 

2012/2013 

krajem 6 34 20 54 

obcemi 22 782 88 870 

celkem 28 816 108 924 

2011/2012 

krajem 6 30 23 53 

obcemi 21 763 98 861 

celkem 27 793 121 914 

2010/2011 

krajem 6 32 19 51 

obcemi 21 730 138 868 

celkem 27 762 157 919 
Zdroj: Výkazy MŠMT 

Družiny a kluby zřizované Středočeským krajem jsou v ZŠ a PrŠ Žitomířská. Dále jsou započítány 

i 2 školní kluby zřizované školami (ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, ZŠ Poříčany). 

Je zřejmý každoroční nárůst dětí využívajících školní družiny, což klade další personální a 

prostorové nároky.  

Středisko volného času (SVČ) se v ORP Český Brod nevyskytuje. Není tu ani jiný zřizovatel pro 

školní kluby a družiny, než je uvedeno v předchozí tabulce. 

Z rozhovorů se zástupci obcí, rodiči a zástupci škol vyplynula ne zcela dostatečná nabídka 

mimoškolních činností realizovaná školami, která znamená, že žáci jsou pod dozorem školských 

zařízení a aktivně využívají volný čas po vyučování, čímž jsou dána preventivní opatření pro vznik 

sociálně patologických jevů.  

Tabulka č. 24: Údaje o pedagogických pracovnících ŠD a ŠK v SO ORP k 31. 10. 2015 

V tabulce jsou údaje pouze za školy zřizované obcemi 

 

fyzické osoby přepočteno na 

plně 

zaměstnané celkem z toho ženy 

Vychovatelé 46 44 - 

v tom 
interní 34 33 22,3 

externí 12 11 - 

Ostatní pedagogičtí pracovníci 0 0 0 

v tom 
interní 0 0 0 

externí 0 0 0 
Zdroj: Výkazy MŠMT 
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Tabulka č. 25: Počty strávníků ve školních jídelnách v roce 2014 a 2015 

 

Školní jídelna  Celkem 

strávníci 

Z toho  

  Děti z MŠ Žáci  Pracovníci 

škol  

Ostatní  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Č. Brod Sokolská 1313 156 156 138 138 0 0 18 18 0 0 

Č. Brod, Kollárova 71 126 126 112 112 0 0 14 14 0 0 

Tismice 112 56 56 50 50 0 0 6 6 0 0 

Břežany II 63 32 31 28 27 0 0 4 4 0 0 

Chrášťany 27 31 31 28 28 0 0 3 3 0 0 

Vitice 102 56 52 28 28 11 12 7 7 10 5 

Přišimasy 42 40 30 35 25 0 0 5 5 0 0 

Tuklaty 158 113 131 50 50 53 68 10 13 0 0 

Tuchoraz 106 58 57 50 50 0 0 8 7 0 0 

Kounice 16 89 91 81 82 0 0 8 9 0 0 

Klučov 114 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 

Č. Brod, Lstibořská 183  20 20 18 18 0 0 2 2 0 0 

Č. Brod Školní 145 29 29 27 26 0 0 2 3 0 0 

Hradešín 169 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 

Přišimasy 54 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 

Doubravčice 232 35 51 25 45 0 0 4 6 6 0 

Č. Brod, Smetanova 

1307 
885 948 0 0 786 834 84 94 15 20 

Kounice 363 271 288 0 0 159 173 23 24 89 91 

Poříčany, Školní 300 333 359 79 79 197 216 32 38 25 26 

Přistoupim 37 45 38 0 0 41 34 4 4 0 0 

Bylany 104 36 42 0 0 32 38 4 4 0 0 

Celkem 2500 2625 838 847 1279 1375 238 261 145 142 

 

Z tabulky je zřejmé, že s nárůstem žáků stoupají nároky na kapacity školních jídelen. Nejnáročnější 

situace je v Českém Brodě, kde je pro základní školy pouze jedna společná jídelna, zřizuje ji ZŠ 

Žitomířská jejíž kapacita dlouhodobě nepostačuje. Školní jídelny jsou minimálně využívány cizími 

strávníky. 

Některé jídelny poskytují stravu i cizím strávníkům, většinou se jedná o bývalé zaměstnance škol 

nebo důchodce. 

Tabulka č. 26 Údaje o pracovnících ve školních jídelnách ZŠ a MŠ dle zřizovatelů v ORP 

za rok 2015  

školní jídelny zřizované 
pracovníci celkem 

fyzické osoby přepočtené osoby 

krajem 0 0 

obcemi 58 42,7 

církví 0 0 

soukromé 0 0 
Zdroj: Výkazy MŠMT 
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III. E Financování 

Tabulka č. 27: Výdaje jednotlivých obcí na provoz mateřských škol a základních škol 

(v tisících Kč) 

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ 

Břežany II 1990 340 684 288 378 378 1519 199 497 0 40756 0 

Český Brod 2670 8720 3174 11870 7563 10712 8240 21191 4493 9372 3193 10621 

Doubravčice  381 287 3472 230 5286 363 7135 206 3377 5 5645 5 

Hradešín  81 131 268 105 69 180 44 41 276 0 320 0 

Chrášťany 446 521 390 696 461 1041 1016 676 494 396 418 391 

Klučov 250 790 250 192 300 585 781 237 400 0 442 38 

Kounice 450 1370 460 2253 496 1693 3056 8470 1745 5822 511 1530 

Poříčany 670 2228 4142 2793 0 2877 663 4111 32 8314
2
 0 2790

3
 

Přistoupim  24 378 13 623 36 5990 7 564 5 2624 4 3048 

Přišimasy 236 266 434 231 1748 360 759 59 1360 0 614 1 

Tismice 561 218 400 232 400 295 531 197 407 0 668 0 

Tuchoraz 609 189 339 293 1414 248 533 133 531 8 524 8 

Tuklaty 817 662 684 1848 4859 1355 973 1079 568 1007 813 1858 

Vitice  17 1260 18 1322 41 1178 201 880 1622 719 153 700 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/Tabulka poskytuje přehled o výdajích obcí na školství 

s členěním na mateřské školy a základní školy. V tabulce je zřetelná změna po roce 2013, kdy byla 

zavedena nová metoda přerozdělování finančních prostředků na žáka. Obce, které jsou zřizovatelem 

školy, začaly dostávat prostředky podle počtu žáků formou podílů ze sdílených daní. 

 

 

Tabulka č. 28: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje 

ve školství školám a školským zařízením zřízených obcemi v ORP (v Kč)  

rok 
mzdové 

prostředky 
z toho 

související 

odvody a ostatní 

neinvestiční 

výdaje celkem 

                                                 
2
 Údaj zahrnuje i MŠ 

3
 Údaj zahrnuje i MŠ  
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celkem 

platy 
ostatní osobní 

náklady 

neinvestiční 

výdaje 

2015 73 330 176,00 72 595 446,00 734 730,00 27 975 810,00 102 842 076,00 

2014 74 558 753,00 71 349 307,00 3 209 446,00 24 501 621,00 99 060 371,00 

2013 69 231 517,00 67 878 410,00 1 353 107,00 24 795 916,26 94 027 433,26 

2012 65 335 071,00 64 804 490,00 530 581,00 23 661 597,57 88 996 668,57 

2011 59 903 347,00 59 641 010,00 262 337,00 21 772 903,71 81 676 250,71 

2010 56 279 740,00 56 113 300,00 166 440,00 20 483 851,10 76 763 591,10 
Zdroj: MFCR,www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika (úprava rozpočtu) 

 

Mzdové prostředky jsou přímo úměrné narůstajícímu počtu pedagogických pracovníků. Vzhledem 

k moderním nárokům na vzdělávání žáků vzrůstají také neinvestiční výdaje. 

Tabulka č. 29: Ukazatele nákladovosti na přímé náklady ve vzdělávání v roce 2014 a 2015 

v ORP  

druh školy, školského zařízení 

přímé náklady na 

vzdělávání celkem (v 

Kč) 

z toho náklady na jednotku výkonu* 

(v Kč) 

celkové náklady ONIV 

 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

základní školy 51630148 58482837 35027,24 35315,72 906,67 1401,36 

mateřské školy 30282130 30783137 38042,88 33459,93 328,38 312,96 

stravování MŠ, ZŠ 9503496 9720917 4416,11 4288,00 62,68 61,83 

školní družiny a kluby  8516603 21766104 10175,15 15910,89 63,68 347,83 

základní umělecké školy 7719081 7919513 13 784,07 14141,98 91,87 92,66 

celkem použité finanční prostředky 107651458 128672508 101445,45 103116,52 1453,28 2216,64 

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika (úprava rozpočtu) 

Tabulka č. 30: Odhad investičních potřeb  ZŠ a MŠ do roku 2023 

Škola  Název a popis investice 
Předpokláda

né výdaje  

Předpokládan

ý rok realizace  

ZŠ Tyršova 68 Český 

Brod,  
Polytechnická a počítačová učebna  

 

4 000 000 2018 

ZŠ Bylany Vybudování počítačové učebny 1 250 000 2017-2018 

ZŠ Bylany  

Rekonstrukce odborných učeben, jídelny, 

sociálních zařízení, vybudování prostor pro ŠD, 

oprava budovy  

12 000 000 2017-2018 

ZŠ Kounice Rekonstrukce a vybavení učebny IT 500 000 2017 

ZŠ Kounice Stavba venkovního amfiteátru a učebny 

environmentální výchovy  

600 000 2017 

ZŠ Kounice Vybudování jazykové učebny o kapacitě 20 žáků  300 000 2017 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika


 

61 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 - 

ANALYTICKÁ ČÁST 

ZŠ Kounice Zateplení hlavní budovy školy  1 000 000 2017 

ZŠ Kounice Vybudování venkovního hřiště  1 500 000 2016 

ZŠ Kounice Doplnění vybavení školní jídelny  600 000 2016 

ZŠ T. G. Masaryka a 

MŠ Poříčany 

Nástavba ZŠ formou přístavby na kontejnerovou 

MŠ 

8 000 000 2016 

ZŠ T. G. Masaryka a 

MŠ Poříčany 

Dřevěný altán –učebna pro výuku přírodopisu a 

enviromentální výchovy  

500 000 2017-2018 

ZŠ T. G. Masaryka a 

MŠ Poříčany 

Vybudování učebny cizích jazyků a vybavení 

laboratoře pro přírodní vědy  

600 000 2018 

ZŠ T. G. Masaryka a 

MŠ Poříčany 

Rekonstrukce počítačové učebny  100 000 2017 

ZŠ Tuklaty Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ  

(plánovaná kapacita 100 žáků) 

22 000 000 2016-2017 

ZŠ Tuklaty Vybudování nové tělocvičny  10 000 000 2019 

ZŠ Tuklaty Terénní úpravy zahrady, vybudování umělého 

povrchu na části dětského hřiště  

500 000 2017 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod 

Vybudování 2 laboratoří - chemie a fyziky – 

rekonstrukce podkroví   

5 250 000 2019 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod 

Rekonstrukce zahradního domku – vytvoření 

odborné učebny pro pozemky a pracovní 

činnosti 

2 000 000 2018 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod 

Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny 

včetně serverovny 

500 000 2017 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod 

Vybudování a vybavení jazykové laboratoře na 

hlavní budově  o kapacitě 15 žáků  

900 000 2019 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod,  

Rekonstrukce školních dílen na hlavní budově  300 000 2018 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod,  

Zateplení budovy „Chanos“ a výměna zbylých 

oken  

4 000 000 2019 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod,  

Vybudování kryté haly u hlavní budovy školy  4 500 000 2019 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod,  

Vybudování výtvarného ateliéru v hlavní budově 

školy  

2 000 000 2018 

ZŠ Žitomířská 885 

Český Brod,  

Vybudování multifunkčního hřiště včetně 

atletického oválu  

7 000 000 2018 

ZŠ  Praktická a Český 

Brod, Žitomířská 

1359 

Zimní zahrada – učebna environmentální 

výchovy  

1 250 000 2017 

ZŠ  Praktická a Český 

Brod, Žitomířská 

1359 

Zateplení střechy  300 000 2017-2018 

ZŠ  Praktická a Český 

Brod, Žitomířská 

1359 

Rehabilitační a multisenzorická učebna pro žáky 

se SVP  

400 000 2017 

ZUŠ Český Brod  Taneční sál a zázemí v budově Kollárova 1016 2000 000  

ZUŠ Český Brod  Nový topný systém v budově Kollárova 1016 600 000 2016 

ZUŠ Český Brod  Výměna oken v budovách Kollárova 419 a 1016 600 000 2016-2017 

ZUŠ Český Brod  Půdní vestavba – učebna výtvarného oboru  2 000 000  

MŠ Kollárova 71 , Č. Výstavba nové MŠ  Po r. 2018 
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Brod  

MŠ Sokolská 1313 Č. 

Brod  

Rekonstrukce školní kuchyně a její vybavení  950 000-1 

200000 

2017 

MŠ Liblice , 

Lstibořská 183 

Přestavba prostor SOŠ na další třídu MŠ 4 000 000 2018 

MŠ Doubravka, 

Doubravčice  
Přístavba nové třídy a vybudování hřiště  9 500 000 2017 

MŠ Chrášťany Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ 12 500 000 2017-2018 

MŠ Klučov Navýšení kapacity  MŠ, její výstavba  z modulů 

TUAX, (navýšení kapacity z 50 dětí na 100 dětí)   

7 000 000 2019-2020 

MŠ Tuklaty Rozšíření kapacity MŠ o 20 dětí  15 000 000 2017-2018 

MŠ Tismice  Zateplení  1 000 000 2017 

MŠ Tismice  Rekonstrukce jídelny, nákup spotřebičů  1 000 000 2018 

MŠ Tuchoraz  Položení nové střechy a zateplení  1 000 000 2016-2018 

Zdroj: data získaná od ředitelů ZŠ a z obcí 
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III. F SWOT analýza výchovy a vzdělávání ve SO ORP Český Brod 

Předmětem analýzy je vyhodnocení silných a slabých stránek výchovy a vzdělávání v daném území 

a zhodnocení příležitostí a rizik. 

III. F. 1 SWOT analýza základního vzdělávání ve školách SO ORP Český Brod 

Silné stránky Slabé stránky 

 Flexibilita, osobní nasazení a dostatečná 

odbornost pedagogů 

 Nedostatečné materiálně technické zázemí 

škol a školských zařízení (kapacita tříd, 

kabinety, odborné učebny, kapacita budov, 

technický stav budov vč. energetické 

úspornosti, tělocvičen, zahrady, hřiště, 

vybavení, pomůcky ad.). Kapacita tříd 

v některých ZŠ nestačí pro nové počty žáků.  

Nedostatek míst v družinách 

Nízká kapacita jídelen vč. kuchyní 

v některých ZŠ 

Roztříštěnost budov škol v některých obcích, 

odloučená pracoviště 

Jídelny ZŠ v některých obcích nejsou součástí 

budovy ZŠ 

 Ochota škol v ORP spolupracovat a první 

společné projekty 

 Nedostatek financí na dělení žáků do skupin, 

na asistenty pedagoga a individuální podporu 

pedagogů 

 Dobrá spolupráce se zřizovatelem  Nízký stupeň spolupráce mezi rodinou, 

školou, OSPOD a ostatními NNO pracujícími 

s rodinou 

 Zvyšující se míra individuálního přístupu 

k žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Nevyjasněná spádovost škol v ORP Český 

Brod 

 Dostatečná nabídka školení pro pedagogy  Nedostatečná spolupráce obcí v ORP 

z hlediska naplnění kapacity ZŠ, obce bez ZŠ 

neřešení umístění dětí v jiných obcích 

 Příliv stěhování mladých rodin s dětmi, 

dostatek dětí (vzrůstající tendence) 

 Chybí systémově informační, metodická, 

právní a technická podpora ředitelů škol 

 Spolupráce ZŠ s místními spolky 

a organizacemi 

 Není dostatečný prostor pro práci s nadanými 

a talentovanými dětmi 

 Existence malotřídních škol v ORP ČB  Nedostatek některých aprobací 

 Dostatečně pestrá, rozmanitá nabídka 

volnočasových aktivit pro děti ve větších 

obcích 

 Nedostatečná kapacita poradenských 

pracovišť pro děti se specifickými poruchami 

učení 

 Ranní dohled na rizikových přechodech 

v Českém Brodě 

 Nedostatek financí na suplování a z toho 

vyplývající nedostatek času na školení učitelů 

 Prezentace činnosti škol  Není kapacita na dietologa pro potřeby dětí 

dodržujících dietu 
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 Všechny ZŠ mají možnost školního 

stravování 

 Nedostatečná kapacita prostorů 

a nedostatečné vybavení pro mimoškolní 

činnosti realizované školami v některých 

obcích 

  Rozdílná úroveň nabídky aktivit volného času 

pro děti v rámci ORP 

  Bezpečnost dětí při dopravě do školy a při 

přecházení mezi budovami školy v některých 

obcích a na rizikových přechodech 

  Není 100% zajištěna bezpečnost školních 

zařízení 

  Nízký počet mužů - pedagogů 

  Ne všude jsou nastavena kritéria 

pro hodnocení práce ředitelů a učitelů 

 

Příležitosti:  Ohrožení: 

 Nové metody a programy, spolupráce školy 

a rodičů 

 Administrativní náročnost dotací 

 Dotace  Narůstající administrativa (ředitel je také 

pedagog) 

 Možnost spolupráce s odbornými pracovníky 

- psychology, logopedy, speciálními 

pedagogy, sociálními pracovníky ad. 

 Nedostatek financí na provoz, investice, 

vybavení, asistenty, kvalitu vzdělávání atd., 

krátkodobý výhled financování škol 

 Podpora komunitního způsobu života  Reformy ve školství (časté, špatné) 

 Vzájemná spolupráce obcí  Složitý systém financování škol 

 Nové technické vybavení pro výuku  Zvyšování počtu žáků ve třídě 

 Podpora prevence sociálně patologických 

jevů u dětí 

 Nevyrovnanost počtu žáků – výkyvy (málo x 

moc) 

 Sekundární prevence  Současný způsob vykazování kapacity školy 

(v počtech žáků) 

  Nevyjasněná pravidla, budoucnost integrace 

  Zvyšující se počet dětí přicházejících do 1. tříd 

s dispozicemi ke specifickým poruchám  učení 

a logopedickými vadami 

  Změny v zastupitelstvech 

  Nedostatečná podpora z kraje (např. chybí 

populační analýza regionu, pedagogicko-

psychologická poradna) 

  Nedostatečné řešení územních plánů 

v souvislosti s populačním nárůstem obyvatel 

a potřebou občanské vybavenosti, občanská 

vybavenost nekoresponduje s bytovou 
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výstavbou 

  Časté změny školského zákona a RVP 

  Nejednotné ŠVP 

  Nevyhovující poměr výzev pro tvrdé a měkké 

projekty 

  Nedostatečná návaznost integrované dopravy 

dětí do škol na rozvrhy a změny rozvrhů (jiná 

perioda plánování – školní v kalendářní rok, a 

s tím spojená nejistota při plánování 

  Neschválení zřízení školního klubu 

III. F. 2 SWOT analýza mateřských škol ve správním obvodu ORP Český Brod 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zapálenost pracovníků MŠ – pedagogů 

i dalších pracovníků 
 Vyšší počty dětí ve třídě než je optimum  

 Podnětné prostředí pro děti  Nadměrná administrativa 

 Odbornost pedagogických pracovníků 
 Nedostatek finančních prostředků na provoz, 

pomůcky apod. 

 Koncepčnost práce, propracovanost programů 

 Nedostatek finančních prostředků na další 

pracovníky - asistenty, specializované PP, 

technicko-hospodářské pracovníky ad. 

 Komunikace s rodiči  Technický stav a kapacita některých MŠ 

 Cvičení a zahrady  Náročná administrativa grantů, dotací 

 Socializace dětí (a rodičů) 

 Jednotřídní MŠ – z hlediska organizace 

pedagogických pracovníků, komplikovaná 

zastupitelnost 

 Schopnost spolupráce v rámci MŠ 
 Nedostatek kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků 

 Stravování  Dopravní dostupnost MŠ  

 Tradice, kořeny 
 Kompetence zřizovatele – nezná 

problematiku MŠ, ale zasahuje do řízení MŠ 

 Asistenti, logopedi v rámci ORP ČB  Zbytečně dlouhý pobyt některých dětí v MŠ 

 

 Prozatím nedostatečná spolupráce, 

neprovázanost MŠ v území (sdílení možností, 

zkušeností, řešení prázdninového provozu 

apod.) Pozn.: spolupráce se v současné době 

rozvíjí. 
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 Nedostatek dalších pracovníků – asistentů, 

specializovaných PP, technicko 

hospodářských pracovníků  ………… 

  Nedostatečné pravomoci ředitelů MŠ 

 

 Nedostatečná spolupráce s pedagogickými 

fakultami a pedagogickými VOŠ, s odborem 

sociálních věcí MěÚ 

  Spojení MŠ a ZŠ v některých případech 

 
 Chybí letní příměstské tábory pro předškolní 

děti 

 

Příležitosti:  Ohrožení: 

 Dotace, granty 

 Úprava školského zákona (uzákonění 

povinného přijímání 2letých dětí do MŠ, 

nejasnosti v inkluzi - nedostatečná kapacita, 

kvalifikace a další) 

 Rozrůstání obcí  Nedostatek dětí v budoucnu 

 Spolupráce MŠ, ZŠ a zřizovatelů  Nedostatek kvalifikovaného personálu 

 Rodiče 

 Nedůvěra a nedostatek respektu 

k pedagogickým pracovníkům MŠ ze strany 

rodičů  

 Specializace některých MŠ (např. 

soukromých) na sporty, cizí jazyky apod. 

 Odklady (přípravná třída by byla potřebná - na 

ZŠ v případě dostatku dětí, na MŠ v případě 

nedostatku dětí) 

 Podnikatelé, které lze zapojit do života MŠ  
 Vztahy se zřizovatelem – nedocenění práce 

ředitele, změna politického vedení obce 

 Soukromé MŠ, mikrojesle 

 Neexistence samostatných zařízení pro děti do 

3 let (např. mikrojeslí nebo samostatná 

oddělení) 

 Rozvoj občanské společnosti, komunitního 

života 

 Přezkušování dětí v povinném předškolním 

roce, které nenavštěvují MŠ, řediteli MŠ –

doplnit jakých dětí 

  Povinný předškolní rok v MŠ 

III. G Souhrn analytické části  

Správní obvod ORP Český Brod tvoří 24 obcí, které se rozkládají se na ploše 18 431 ha 

ve východní části Středočeského kraje. V těchto obcích bylo k 31. 12. 2014 žilo  20 032 obyvatel.  

Ve třech obcích je ZŠ pro 1. stupeň, ve třech obcích je ZŠ pro 1. a 2 stupeň a ve třech obcích jsou 

sloučené organizace (2x ZŠ + MŠ, 1x ZŠ + SŠ). V těchto 9 základních školách je vzděláváno 

celkem 1731 žáků. Počet žáků se od školního roku 2009/2010 do školního roku 2015/2016 zvýšil o 

o 28,9%.Celková kapacita škol je 1979 žáků. Vzhledem k odlišnému učivu v jednotlivých ročnících 

nemůže být nikdy využita kapacita základní školy na 100 % a v souvislosti s přechodem silných 
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ročníků z mateřských škol do základních škol se stále častěji projevuje nedostatečná kapacita 

základních škol.  

S výjimkou Základní školy a Praktické školy Český Brod, která je zřizovaná Středočeským krajem 

(vedena jako základní i střední škola), jsou všechny základní školy ve správním obvodu ORP Český 

Brod příspěvkovými organizacemi obcí, v nichž mají sídlo. 

V Českém Brodě se dále nachází víceleté gymnázium a Základní umělecká škola, které jsou 

příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje. ZUŠ navštěvuje celkem 560 žáků a to i z obcí ze 

správních obvodů sousedních ORP.  

Některé děti z obcí v rámci správního obvodu ORP Český Brod navštěvují ZŠ mimo tento správní 

obvod. Jedná se především o žáky základní školy v Kostelci nad Černými lesy a v Úvalech. Obě 

tyto školy mají problémy s nízkou kapacitou v souvislosti se zvýšeným zájmem žáků již nyní. 

Pokud nebude situace nějakým způsobem řešena, nebudou schopny v následujících letech uspokojit 

všechny zájemce. 

Vzhledem k blízké dojezdové vzdálenosti hl. města Prahy a vysokému počtu obyvatel dojíždějících 

za prací do metropole, vozí někteří rodiče své děti do místa svého pracoviště.  

Na základě zjištěných dat doplněných o osobní rozhovory, dotazníková šetření a pracovní setkání 

můžeme konstatovat, že hlavními problémy základního vzdělávání v SO ORP Český Brod, které je 

potřeba řešit, jsou: 

 nedostatečné materiálně technické zázemí škol a školských zařízení vč. absence školy 

s bezbariérovým přístupem (nejbližší ZŠ s bezbariérovým přístupem je v Kostelci nad Černými 

lesy) a roztříštěnosti budov škol a školských zařízení v některých obcích, 

 nedostatek tělocvičen, sportovišť a školních zahrad, 

 kapacita tříd v některých ZŠ nestačí pro nové počty žáků, 

 nedostatek míst v družinách, 

 nízká kapacita jídelen vč. kuchyní v některých ZŠ, 

 nedostatek financí na dělení žáků do skupin, na asistenty pedagoga a individuální podporu žáků 

i pedagogů, dietologa ad., 

 nedostatek logopedů, speciálních pedagogů a psychologů přímo na školách (školní poradenská 

pracoviště – dále ŠPP), nedostatečná kapacita pedagogicko-psychologických poraden (dále 

PPP) a z ní vyplývající dlouhé objednací termíny a nedostatečná spolupráce s pedagogy na 

školách i s ŠPP, 

 nevyjasněná spádovost škol v ORP Český Brod, 

 nízký stupeň spolupráce mezi rodinou, školou, OSPOD a ostatními NNO pracujícími s rodinou, 

 neexistence demografické analýzy a prognózy populačního vývoje v regionu, 

 chybějící systémová informační, metodická, právní a technická podpora ředitelů škol. 

 

 

Na území ORP je celkem 15 mateřských škol o celkové kapacitě 880 dětí. Ve školním roce 

2015/2016 mateřské školy navštěvovalo 878 dětí. Při zápisech pro školní rok 2015/2016 bylo 

celkem odmítnuto 128 dětí, tedy 14,5% ze stávající kapacity MŠ. Největší potřeba kapacit 

v předškolním vzdělávání je zjevná v období 2013 až 2016, poté začíná mírně klesat. Problémem 

jsou velké počty dětí připadajících na jednu třídu, tento vysoký počet se promítá do kvality 

výchovného a vzdělávacího procesu a klade vysoké nároky na pedagogické pracovníky.  
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Mezi hlavní problémy předškolního vzdělávání patří: 

 

 vysoký počet dětí ve třídě 

 technický stav a kapacita některých mateřských škol  

 vysoká administrativní zátěž pedagogických pracovníků  

 nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků  

 nedostatečné finanční možnosti 

 obtížná organizace práce v jednotřídních mateřských školách  

 nepřipravenost na legislativní změny např. na přijímání dvouletých dětí do MŠ 

 nedostatečné pravomoci ředitelů MŠ
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IV. NÁVRHOVÁ ČÁST 

IV. A MISE MŠ a MISE ZŠ 
 

MISE: účelem výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod je: 

 Socializace dítěte, rozvíjení umění pobývat v kolektivu 

 Zdravý, všestranný rozvoj osobnosti dítěte 

 Příprava dětí na další stupeň vzdělávání 

 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

 Rozvoj komunitního života 

 Příprava na život, uplatnění na pracovním trhu 

 Rozvoj kompetencí pro udržitelný rozvoj 

 Umožnění rodičům zapojit se do pracovního procesu 
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IV. B VIZE: Výchova a vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Český Brod v roce 2025 

Výchova a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod v roce 

2025: 

Výchova a vzdělání jsou hodnotami samy o sobě, jsou v popředí veřejného i soukromého 

zájmu, jsou kvalitní, přístupné pro každého, dávají všem stejnou šanci. Fungují efektivně 

a motivačně. Pozornost je věnována dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i nadaným 

a talentovaným dětem a žákům.  

Děti tráví maximum času v přírodě, je rozvíjena ekologická výchova a praktické dovednosti, 

samostatnost, komunikační schopnosti a schopnosti přispět k udržitelnému rozvoji na lokální 

i globální úrovni. 

Je zajištěna primární prevence patologických jevů a rizikového jednání, školy disponují 

prostředky pro řešení jevů krizových situací. Je zajištěna bezpečnost budov.  

Školy mají dostatek kvalitních učitelů s maximální aprobací. Pedagogové mají prostor 

pro individuální přístup k dětem a žákům, jsou motivováni, odpočatí a těší se dobré 

společenské prestiži. Přibývá pedagogů mužů. Mezi pracovníky škol panují dobré vztahy, 

rozvíjí se týmová spolupráce. Kompetence ředitelů je posílena. 

Školy mají také dostatek specializovaných odborných pracovníků. Školská poradenská 

pracoviště dobře fungují, jejich činnost je koordinovaná a dostatečně personálně zajištěna. 

Jsou k dispozici podpůrná opatření, zejména asistenti. 

Je zajištěna optimální obsazenost škol, ve školách je dostatek míst pro děti a žáky. V rámci 

regionu jsou jasně definované spádové oblasti základních škol.  

Předškolní vzdělávání dětí starších 3 let je odděleno od péče o děti mladší 3 let (popřípadě i 

formou samostatného zařízení). Doba provozu MŠ je vstřícná k potřebám rodičů a současně 

respektuje vývojové potřeby dítěte. Prázdninový provoz MŠ je řešen ve spolupráci škol 

v území.  

Optimální rozmezí počtu dětí ve třídě MŠ je 14 až 20. Pokud jsou ve třídě děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP), je počet dětí ve třídě adekvátně nižší. Optimální počet žáků 

ve třídě ZŠ je do 25 žáků.  

MŠ a ZŠ fungují samostatně.  

Jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy týkající se škol. 

Budovy škol a školských zařízení jsou v dobrém technickém stavu, jsou energeticky úsporné 

a tam, kde je to možné, jsou bezbariérové. Jsou vybaveny moderním zařízením a pomůckami 

pro vyučování i mimoškolní činnosti. Třídy a učebny jsou dostatečně prostorné. Je dostatek 

odborných učeben vč. zelených učeben, školních zahrad, přírodních ploch, moderně 

vybavených tělocvičen a sportovišť. Vytváří se efektivní uspořádání škol a školských 

zařízení. 

Je dostatečná kapacita jídelen a družin. Školní stravování je kvalitní, zdravé 

a dostupné. Družiny poskytují kvalitní služby.  
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Doprava dětí a žáků do škol a školských zařízení je bezpečná a organizovaná. 

Pro všechny věkové kategorie existuje rozmanitá nabídka mimoškolních činností. Školy se 

podílejí na rozvoji komunitního života a celoživotního vzdělávání. Rodiče aktivně pomáhají 

naplňovat poslání školy. 

Školy vzájemně spolupracují, podílejí se na naplňování Lokální strategie výchovy 

a vzdělávání. Je zajištěna spolupráce s krajskými a centrálními institucemi. Rozvíjí se 

partnerská spolupráce s pedagogickými fakultami VŠ a pedagogickými VOŠ, mezi 

jednotlivými stupni škol při přechodu dětí na vyšší stupeň a se zřizovateli.  
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IV. C Klíčové oblasti (KO) a cíle rozvoje výchovy a vzdělávání 

ve  správním obvodu ORP Český Brod 

Na základě stanovené vize rozvoje vzdělávání a výchovy v SO ORP Český Brod 

byly identifikovány tyto 3 klíčové oblasti rozvoje: 

1. Vzdělávání a výchova 

2. Řízení v rámci škol 

3. Spolupráce a práce s veřejností 

Všechny tři oblasti jsou provázány, vzájemně se ovlivňují. Znamená to, že cíle, které 

se objevují v jedné oblasti, působí současně na cíle v dalších oblastech, avšak jsou uvedeny 

právě jen v jedné oblasti, aby nedocházelo k duplicitám.  

V každé klíčové oblasti jsou stanoveny strategické, tedy dlouhodobé cíle, podoblasti a v nich 

specifické (realizační) cíle. Souhrn specifických cílů naplňuje cíle strategické, souhrn 

strategických cílů naplňuje vizi. 

Cíle mají přiřazeny tzv. indikátory (ukazatele) a prostředky jejich ověření (zdroje informací). 

Indikátory umožňují posoudit, nakolik se daří plnit stanovené cíle, umožňují popisovat určitý 

vybraný jev průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně 

stanovených údajů. 

Níže uvedené cíle jsou výsledkem konsensu (dohody) účastníků zpracování Strategie. 

Vysvětlivky k číslování cílů: 

Klíčové oblasti jsou číslovány čísly 1 až 3. 

Strategické cíle jsou označeny takto: S-1.I, přičemž „S“ znamená „Strategický cíl“, 

1. znamená první klíčová oblast, I. znamená první strategický cíl v dané klíčové oblasti. 

Podoblasti v jednotlivých klíčových oblastech jsou označeny dvěma čísly: 1.1 – první 

jednička znamená příslušnost ke klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená pořadí 

podoblasti v klíčové oblasti.   
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Specifické cíle jsou označeny třemi čísly 1.1.1 – první jednička znamená příslušnost 

ke klíčové oblasti č. 1, druhá jednička znamená první podoblast v klíčové oblasti č. 1, třetí 

jednička znamená pořadí specifického cíle v 1. podoblasti 

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty: 

↑…………cílem je růst hodnoty 

↓…………cílem je pokles hodnoty 

╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí 

╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí 

↔………. cílem je udržet stávající hodnotu 

A/N………splněno/nesplněno 

Poznámka: v dalším textu je uváděn termín „dítě / děti“ ve smyslu dětí předškolního i 

školního věku.
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Přehled cílů Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025 

 

KLÍČOVÁ OBLAST 1: VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 

Strategické cíle: 

I. Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání 

II. Zajistit příznivé klima škol 

III. Rozvíjet mimoškolní činnosti vč. celoživotního vzdělávání 

Podoblast Specifické cíle 

1. Kvalita a efektivita 

vzdělávání 

1.1.1. Vytvářet kvalitní výukové programy rozvíjející potenciál každého dítěte a žáka vč. programů pro praktické 

dovednosti, komunikační schopnosti, udržitelný rozvoj ad.a naplňovat je 

1.1.2. V rámci ORP zřídit přípravnou třídu 

1.1.3. Podporovat činnostní učení s důrazem na rozvoj kompetencí pro trh práce, nejlépe v regionu, a dlouhodobé potřeby 

společnosti a životního prostředí 

1.1.4. Posílit projektovou výuku ve třídách, ve školách a mezi školami 

1.1.5. Vytvářet, případně zkvalitňovat portfolia žáků, vytvořit srovnatelnou metodiku pro portfolia žáků, vyškolit 

pedagogy pro práci s portfolii, informovat rodiče 

1.1.6. Rozvíjet programy pro nadané a talentované děti a žáky 

1.1.7. Rozvíjet  programy pro  děti a žáky z různých příčin ohrožené školním neúspěchem vč. dětí a žáků ohrožených 

sociálním vyloučením 

1.1.8. Zkvalitnit kariérní poradenství ve školách 

1.1.9. Optimalizovat počty dětí ve třídách / zvýšit počet dělených hodin (= snižovat počet dětí na výuku) 

2. Klima školy 1.2.1. Zajišťovat osvětu rodičů co se týče optimální délky pobytu dítěte v MŠ 

1.2.2. Zlepšit komunikaci mezi rodiči a pedagogy, rozšiřovat formy spolupráce (individuální konzultace rodiče-dítě-

pedagog, osobní schůzky, akce pro rodiče prvňáčků, sportovní dny, jarmark apod.) 

1.2.3. Zlepšit komunikaci mezi žáky a pedagogy 

1.2.4. Zlepšit kvalitu trávení času žáků o přestávkách 

1.2.5. Zpracovat společnou metodiku pro zjišťování sociálně patologických jevů a nápadu trestné činnosti na školách 

1.2.6. Zvyšovat kvalitu programů primární prevence 

1.2.7. Zajistit informovanost o programech primární prevence pro 1.st. ZŠ (možno ve spolupráci s NNO) 
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3. Mimoškolní činnosti 

vč. celoživotního 

vzdělávání 

1.3.1. Rozvíjet programy umožňující zapojení sociálně slabších dětí do kroužků 

1.3.2. Rozvíjet mimoškolní činnosti pro nadané a talentované děti 

1.3.3. Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků pro děti vč. polytechnického vzdělávání, rozvoje pohybových aktivit ad. a 

zajistit jejich efektivní fungování 

1.3.4. Rozvíjet alternativní způsoby mimoškolní práce s dětmi, např. lesní družinu 

1.3.5. Pořádat příměstské tábory v době prázdnin 

 

KLÍČOVÁ OBLAST 2: ŘÍZENÍ V RÁMCI ŠKOL 
Strategické cíle: 

I. Zajistit kvalitní a kvalifikované řízení škol SO ORP Český Brod 

II. Zajistit v každé škole v SO ORP Český Brod dostatek motivovaných, vzdělaných, kvalifikovaných, dobře placených a společensky 

respektovaných pracovníků na všech pozicích. Posílit kompetence vedení a pedagogických pracovníků běžných škol vzdělávat děti a žáky s 

různými vzdělávacími potřebami 

III. Zajistit dostatek finančních prostředků na efektivní fungování škol v SO ORP Český Brod 

IV. Zajistit dostatečné, vhodné a moderní materiálně technické zázemí škol a školských zařízení v SO ORP Český Brod 

V. Vytvořit dostatečně kapacitní systém pedagogicko-psychologického poradenství v regionu 

Podoblast Specifické cíle 
1. Řízení 2.1.1. Zajistit strategické řízení škol i spolupráce škol - naplňovat tuto Lokální strategii, monitorovat indikátory, 

vyhodnocovat naplňování, přijímat opatření 

2.1.2. Ve spolupráci se zřizovateli nastavit a používat kritéria pro hodnocení práce ředitelů škol 

2. Lidské zdroje 2.2.1. Zajistit profesní rozvoj pedagogických pracovníků: DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků vč. 

vzdělávání pro práci s nadanými a talentovanými dětmi, podporu pedagogických pracovníků vč. zaškolování nových 

pedagogických pracovníků prostřednictvím tutorů a mentorů (např. pedagogem ve výslužbě), kteří budou vybráni na 

základě výběrového řízení ad. 

2.2.2. Zapojovat více mužů do výuky, hledat nové cesty zapojování (do 50% úvazku, různé odbornosti …) 

2.2.3. Vytvořit podmínky pro práci stážistů 

2.2.4. Zajistit externisty pro různá témata, i z řad místních obyvatel 

2.2.5. Zajistit více rodilých mluvčích na výuku cizích jazyků 

2.2.6. Vytvářet v rámci škol dobře spolupracující týmy pracovníků na základě vytvořené metodiky (postupy, procesy ad.) 

pro týmovou práci 

2.2.7. Nastavit motivační systém pro pedagogy 

2.2.8. Zajistit dostatečný počet asistentů pro MŠ a ve třídách ZŠ na 1. i 2. stupni 
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2.2.9. V rámci ORP uzavírat nové a rozšiřovat současné pracovní úvazky s pracovníky školních poradenských pracovišť 

(ŠPP), zvláště se speciálními pedagogy a psychology, tak, aby byly pokryty potřeby všech škol 

2.2.10. Zajistit efektivní využití pracovníků školních poradenských pracovišť (ŠPP) na jednotlivých školách 

2.2.11. V rámci ORP zřídit a provozovat samostatné školské poradenské zařízení (ŠPZ), zkrátit délku objednacích termíny a 

v rámci ŠPZ nabídnout vedle diagnostiky i vlastní podporu 

2.2.12. Zajistit koordinovanou spolupráci mezi školským poradenským zařízením (ŠPZ) a školním poradenským 

pracovištěm (ŠPP) a pedagogy na jednotlivých školách 

2.2.13. Zajistit dietologa pro potřeby dětí dodržujících dietu 

2.2.14. Zajistit sdílení technických pracovníků – např. školníka, údržbáře pro několik škol 

3. Financování 2.3.1. Rozvíjet vícezdrojové financování škol, např. sponzoring ze strany místních podnikatelů, založit fondy škol 

(podporující např. jednotlivá nadání, zvýhodnění dětí při navštěvování kroužků, nadstandardní ohodnocení pedagogů 

apod.) 

2.3.2. Zajistit společného fundraisera pro školy ORP Český Brod 

2.3.3. Zajistit společnou metodickou pomoc pro management projektů škol (využít např. kapacitu NNO pro psaní 

společných projektů) 

2.3.4. Spolupracovat na nastavení dlouhodobějšího výhledu financování škol 

2.3.5. Efektivně využívat prostory škol pro získávání dalších zdrojů 

2.3.6. Zajistit finanční prostředky pro motivaci pedagogů, jejich osobní ohodnocení 

2.3.7. Zajistit dostatek prostředků na úvazky dle počtu skupin žáků pro různé činnosti (jazyky, IT ad.) 

2.3.8. Získat prostředky na preventistu a preventivní programy (z projektů, grantů) 

2.3.9. Zajistit zdroje (vytvořit fond) pro intervenční programy pro krizově patologické situace ve třídách MŠ a ZŠ 

2.3.10. Zajistit finance na celý úvazek na max. 25 dětí v družině od 1. do 5. třídy nebo obdobném zařízení (např. školní či 

dětský klub) 

2.3.11. Získat prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (studium pro výchovné poradce, preventisty, koordinátory 

ICT, ŠVP, EVVO) 

b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (např. další vzdělávání pedagogů v oblasti činnostního učení, 

projektového vyučování, rozvoje gramotností, práce s nadanými a talentovanými žáky, práce s žákovskými portfólii, 

vytváření učitelských portfólií aj.) 



 

77 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v OS ORP Český Brod do roku 2025 – NÁVRHOVÁ ČÁST 

4. Materiálně technické 

zabezpečení 

2.4.1. Zabezpečit počet tříd a jejich optimální velikost vč. speciálních učeben v souladu se ŠVP škol a požadavky na 

potřeby dělení tříd; zajistit potřebné    zázemí pro pedagogy (např. potřebný počet kabinetů) 

2.4.2. Vytvořit materiálně technické podmínky pro zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků škol 

2.4.3. Realizovat plány údržby a investic škol v souladu s životností zařízení a hygienickými normami, udržovat budovy v 

dobrém technickém stavu, zajistit energetickou úspornost budov a provozu 

2.4.4. Vytvořit návrh na vybudování komplexního školního areálu v Českém Brodě 

2.4.5. Zabezpečit bezbariérový přístup do škol a školských zařízení 

2.4.6. Vybavit všechny třídy moderními didaktickými a kompenzačními pomůckami a nábytkem a doplňovat je podle 

potřeby a rozvoje 

2.4.7. Průběžně doplňovat a upgradovat ICT v souladu s Koncepcí rozvoje ICT škol 

2.4.8. Vybudovat nebo přizpůsobit společné prostory pro zvýšení kvality trávení volného času dětí, jejich relaxaci 

2.4.9. Rozšířit prostory pro družiny do 5. tříd 

2.4.10. Vybudovat nebo přizpůsobit prostory pro školní poradenské pracoviště ve všech školách ORP Český Brod 

2.4.11. Vybudovat venkovní sportoviště podle potřeb škol 

2.4.12. Vybudovat tělocvičny tam, kde chybí 

2.4.13. Vybavit tělocvičny moderním nářadím a náčiním 

2.4.14. Rekonstruovat WC na školách, dovybavit školy sprchami 

2.4.15. Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování ve školách a zdravé stravování 

2.4.16. Rozvíjet školní zahrady pro účely výchovy, vzdělávání i využití školní družinou a trávení volného času, vybavit 

potřebnými prvky 

2.4.17. Budovat zelené učebny a přírodní plochy pro výchovu a vzdělávání 

 

 

 

KLÍČOVÁ OBLAST 3: SPOLUPRÁCE A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
Strategické cíle: 

I. Zajistit systematickou spolupráci mezi školami ORP Český Brod 
II. Rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty 

III. Rozvíjet spolupráci s obcemi 

IV. Rozvíjet spolupráci s veřejností 

Podoblast Specifické cíle 
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1. Odborná spolupráce 3.1.1. Zajistit v rámci ORP pracoviště pro podporu spolupráce škol a podporu vedení jednotlivých škol: informační, 
metodickou, právní, manažerskou, při investičních akcích, průběžnou podporu pro informační technologie a další dle 
potřeby. Dále zajišťují mapování problémů základního vzdělávání ve SO ORP Český Brod a koordinaci aktivit při 
naplňování a aktualizaci Lokální strategie základního školství. 

3.1.2. Zajistit setkávání a výměnu zkušeností zástupců škol a učitelů 

 s hodnocením vlastních škol, 

 s poskytovateli práce a výsledky, 

 s projekty a projektovým řízením, 

 s financováním, 

 přehled projektů, které školy podávají a možnost sdílení, společného podání, 

 s novinkami v programovém vybavení, pomůckami a z práce s nimi, 

 řešení problémů a náměty na práci se žáky se specifickými vzdělávacími a jinými potřebami, sociálně vyloučenými a 
nadanými a talentovanými, 

 realizace projektů, kterých se účastní děti napříč školami ORP, 

 přechod dětí z 1. st. na 2. st. ZŠ, 

 příprava dětí na přijímací řízení na střední školy (např. v předmětech cizí jazyky, matematika, český jazyk; 
konkrétně např. spolupráce mezi vedením Gymnázia Český Brod a školami ORP Český Brod, září – vyhodnocení z 
ORP, prosinec-leden – srovnání v rámci ČR), 

 oborová setkávání učitelů, 

 a další dle aktuální potřeby. 
3.1.3. Vybudovat informační webovou stránku pro sdílení zkušeností mezi řediteli škol s možností vstupu dalších škol 
3.1.4. Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a odbornými institucemi na zlepšení podmínek pro základní 

vzdělávání, např. na maximálním počtu žáků na jednoho učitele 1. stupně (max. 25), sjednocení osnov RVP, zachování 
praktického školství (speciálních škol), vyjasnění integrace, zjednodušení finančních toků ke školám ad., maximální 
počet dětí na třídu v MŠ, počet asistentů 

3.1.5. Spolupracovat s výzkumnými pracovišti vč. vyšších odborných a vysokých škol (diplomové práce) na zadávání témat 
výzkumů s možností využití v praxi škol (např. výzkumu, který ověří vhodný maximální počet dětí na třídu) 

3.1.6. Podílet se na snížení počtu dětí nastupujících do 1. tříd ZŠ s dispozicemi ke specifickým poruchám učení a s 
logopedickými vadami 

3.1.7. Spolupracovat na vytvoření systému zařízení pro děti do 3 let tak, aby péče o ně byla poskytována odděleně od 
předškolního vzdělávání, tj. dětí od 3 let 

3.1.8. Dávat podněty k nepřijetí povinného předškolního roku a přezkušování dětí 
3.1.9. Spolupracovat na rozšíření kompetencí ředitelů škol tak, aby mohli volit objem své přímé výchovné práce a 
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disponovat finančními prostředky dle potřeb školy 
3.1.10. Spolupracovat na zajištění demografických studií z hlediska výhledů naplněnosti tříd 
3.1.11. Zavést systematický monitoring potřeb území z hlediska školských a vzdělávacích zařízení 
3.1.12. V rámci ORP zavést společné plánování optimální naplněnosti škol a školských zařízení 
3.1.13. Zajistit přenos zkušeností, příkladů dobré praxe z jiných ORP v České republice (výjezdy, konference) a v zahraničí 
3.1.14. Zajistit společné plánování investičních akcí 
3.1.15. Zajistit samostatné fungování MŠ a ZŠ (neslučovat do jedné organizace, ředitel nemůže pokrýt obě specifika) 

2. Spolupráce obecní 3.2.1. Stanovit školské obvody pro obce ORP Český Brod 
3.2.2. Vyhodnotit stávající smlouvy mezi obcemi a zpracovat nové smlouvy mezi obcemi o spolufinancování provozu a 

rozvoje škol 
3.2.3. Systematicky spolupracovat se zastupiteli obcí a kvalifikovaně ovlivňovat způsob financování škol 
3.2.4. Spolupracovat na efektivní naplněnosti tříd – získávat včasné informace o požadavcích na umístění apod. 
3.2.5. Spolupracovat s OSPOD na rozvíjení práce s rodinou 
3.2.6. Spolupracovat s obcemi na rozvoji komunitního života a rozvojových projektech 
3.2.7. Spolupracovat s obcemi na vytváření učících se komunit, na rozvoji celoživotního vzdělávání, rozšiřovat nabídku 

akreditovaných vzdělávacích programů pro co nejširší počet frekventantů 
3.2.8. Spolupracovat s místními podnikateli při přípravě žáků pro trh práce (např. exkurse do provozů, podniků) 
3.2.9. Rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi (spoluúčast na akcích škol, rozšíření činností pro žáky v rámci výuky 

i v rámci mimoškolních činností, využití prostorů ve školách, práce s rodinou) 
3.2.10. Spolupracovat se zřizovateli, dopravci, PČR a městskou/obecní policií a dalšími subjekty na organizaci dopravy tak, 

aby doprava do škol byla maximálně bezpečná, efektivní a environmentálně šetrná 

3. Práce s veřejností 3.3.1. Zajistit kvalitní prezentace škol a práce pedagogů a pravidelné přehlídky škol 
3.3.2. Zvýšit účast veřejnosti na aktivitách škol 
3.3.3. Zvýšit informovanost veřejnosti o formálním i neformálním vzdělávání v ORP Český Brod  
3.3.4. Zapojovat školy do soutěží krajských, národních a mezinárodních, vyhlašovat regionální soutěže o nejlepší školu 

(stanovit parametry, kritéria, komise) 
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KO1: Vzdělávání a výchova ve SO ORP Český Brod 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1-I Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání 

 

 

o Umístění ve 

srovnávacích testech 

o % úspěšných 

absolventů škol / 

rok 

o Výroční 

zprávy 

o Inspekční 

zprávy 

1-II Zajistit příznivé klima škol o % spokojených dětí 

o % spokojených 

rodičů 

o %spokojených 

pedagogů 

o Počet patologických 

jevů na školách 

o Ankety 

1-III Rozvíjet mimoškolní činnosti vč. celoživotního 

vzdělávání 

o Počet kroužků 

o Počet akcí 

o Počet zapojených 

dětí 

o Evidence 

Podoblasti 

1.1 Kvalita a efektivita vzdělávání 

1.2 Klima školy 

1.3 Mimoškolní činnosti vč. celoživotního vzdělávání 

Specifické cíle 

1.1 Kvalita a efektivita vzdělávání 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.1.1 Vytvářet kvalitní výukové programy rozvíjející 

potenciál každého dítěte ažáka vč. programů 

pro praktické dovednosti, komunikační 

schopnosti, udržitelný rozvoj ad.a naplňovat je 

o Výsledky screeningu 

školní zralosti dětí 

MŠ prováděného 

PPP/rok 

o Úspěšnost žáků ve 

srovnávacích testech 

o Další uplatnění 

absolventů škol / rok 

o Výsledky 

screeningu 

 

o Výsledkov

á tabulka 

o Evidence 

výchovnéh

o poradce 

1.1.2 V rámci ORP zřídit přípravnou třídu o Přípravná třída 

zřízena do 1.9.2017 

o Zápis 

v rejstříku 

škol 
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1.1.3 Podporovat činnostní učení s důrazem 

na rozvoj kompetencí pro trh práce, nejlépe 

v regionu, a dlouhodobé potřeby společnosti 

a životního prostředí 

o Počet pedagogů 

uplatňujících 

činnostní učení/ZŠ 

o Porovnání škol 

o Výroční 

zprávy 

škol 

1.1.4 Posílit projektovou výuku ve třídách, 

ve školách a mezi školami 

o Počet realizovaných 

a vyhodnocených 

projektů/rok 

o Výroční 

zprávy 

škol 

1.1.5 Vytvářet, případně zkvalitňovat portfolia žáků, 

vytvořit srovnatelnou metodiku pro portfolia 

žáků, vyškolit pedagogy pro práci s portfolii, 

informovat rodiče 

o Srovnatelná 

metodika pro 

portfolia žáků 

vytvořena do 2020 

o Počet vyškolených 

pedagogů pro 

užívání portfolií / rok 

o Počet dětí, které 

aktivně využívají 

portfolio/rok 

o Metodika 

pro 

portfolia 

žáků 

o Evidence 

o Evidence 

1.1.6 Rozvíjet programy pro nadané a talentované 

děti a žáky 

o Počet programů pro 

nadané děti / rok 

o Výroční 

zprávy 

škol 

1.1.7 Rozvíjet  programy pro  děti a žáky z různých 

příčin ohrožené školním neúspěchem vč. dětí 

a žáků ohrožených sociálním vyloučením 

o Počet programů 

pro  žáky z různých 

příčin ohrožené 

školním neúspěchem 

/ rok 

o Výroční 

zprávy 

škol 

1.1.8 Zkvalitnit kariérní poradenství ve školách o Počet žáků, kteří 

absolvovali program 

zaměřený na volbu 

povolání / rok 

o Evidence 

1.1.9 Optimalizovat počty dětí ve třídách / zvýšit 

počet dělených hodin (= snižovat počet dětí na 

výuku) 

o Počet dětí ve třídách 

MŠ (max. 20) 

o Počet dětí ve třídách 

ŽS (max. 20) 

o Evidence 

 

o Evidence 

1.2 Klima školy 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.2.1 Zajišťovat osvětu rodičů co se týče optimální 

délky pobytu dítěte v MŠ 

o Počet dětí trávících 

v MŠ více než 8 

hodin denně/rok 

o Evidence 

1.2.2 Zlepšit komunikaci mezi rodiči a pedagogy, 

rozšiřovat formy spolupráce 

(individuální konzultace rodiče-dítě-pedagog, 

osobní schůzky, akce pro rodiče prvňáčků, 

sportovní dny, jarmark apod.) 

o Spokojenost 

pedagogů se 

spoluprací s rodiči 

o Spokojenost rodičů 

se spoluprací s 

pedagogy 

o Anketa 

o Anketa 

1.2.3 Zlepšit komunikaci mezi žáky a pedagogy o Počet škol se 

zavedenou 

o Výroční 

zprávy 
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pravidelnou zpětnou 

vazbou od žáků 

(např. školní/ dětský 

parlament) 

škol 

1.2.4 Zlepšit kvalitu trávení času žáků o přestávkách o % spokojených 

dětí/rok 

o Počet patologických 

jevů/rok 

o Počet úrazů/rok 

o Profesionál

ně vedená 

anketa 

o Evidence 

o Evidence 

1.2.5 Zpracovat společnou metodiku pro zjišťování 

sociálně patologických jevů a nápadu trestné 

činnosti na školách 

 

 

o Společná metodika 

pro zjišťování 

sociálně 

patologických jevů a 

nápadu trestné 

činnosti na školách 

zpracována do VI. 

2017 

o Metodika 

1.2.6 Zvyšovat kvalitu programů primární prevence 

 

 

 

o Počet realizovaných 

a vyhodnocených 

programů primární 

prevence / rok  

o Počet výchovných 

opatření / rok 

o Počet patologických 

jevů/rok 

o Nápad trestné 

činnosti/rok/ZŠ + 

porovnání 

o Výroční 

zprávy 

škol 

o Výroční 

zprávy 

škol 

o Evidence 

o Přehled 

PČR 

1.2.7 Zajistit informovanost o programech primární 

prevence pro 1.st. ZŠ (možno ve spolupráci 

s NNO) 

 

o Přehled zajištěn do 

VI. 2016 

o Počet škol 

informovaných o 

programech primární 

prevence pro 1.st. ZŠ 

/ rok (cíl: 100 %)  

o Přehled 

o Evidence 

1.3 Mimoškolní činnosti vč. celoživotního vzdělávání 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

1.3.1 Rozvíjet programy umožňující zapojení 

sociálně slabších dětí do kroužků 

o Počet programů/rok 

o Poměr: Počet 

sociálně slabších dětí 

/ počet zapojených 

sociálně slabších dětí 

do kroužků/rok 

o Evidence 

o Evidence 
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1.3.2 Rozvíjet mimoškolní činnosti pro nadané 

a talentované děti 

o Počet mimoškolních 

činností pro nadané a 

talentované děti / rok 

o Počet účastníků 

mimoškolních 

činností pro nadané a 

talentované děti / rok 

o Evidence 

o Evidence 

 

1.3.3 Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků 

pro děti vč. polytechnického vzdělávání, 

rozvoje pohybových aktivit ad. a zajistit jejich 

efektivní fungování 

o Počet kroužků / rok 

o Počet typů aktivit 

v kroužcích / rok 

o Spokojenost rodičů 

s nabídkou kroužků / 

rok 

o Evidence 

o Evidence 

o Anketa 

1.3.4 Rozvíjet alternativní způsoby mimoškolní 

práce s dětmi, např. lesní družinu 

o Počet alternativních 

aktivit / rok 

o Evidence 

1.3.5 Pořádat příměstské tábory v době prázdnin o Spokojenost rodičů 

s nabídkou a kvalitou 

příměstských táborů 

o Anketa 
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KO2: Řízení v rámci škol 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 

ověření 

2-I Zajistit kvalitní a kvalifikované řízení škol SO 

ORP Český Brod 

o Stupně v hodnocení 

ředitelů 

o Zpráva 

České 

školní 

inspekce 

(ČŠI) 

2-II Zajistit v každé škole ve SO ORP Český Brod 

dostatek motivovaných, vzdělaných, 

kvalifikovaných, dobře placených 

a společensky respektovaných pracovníků 

na všech pozicích 

Posílit kompetence vedení a pedagogických 

pracovníků běžných škol vzdělávat děti 

a žáky s různými vzdělávacími potřebami 

 

o % kvalifikovaných 

pracovníků 

o % fluktuace 

o Výroční 

zprávy škol 

o Výroční 

zprávy škol 

2-III Zajistit dostatek finančních prostředků 

na efektivní fungování škol ve SO ORP Český 

Brod 

o Spokojenost ředitelů 

s financováním / rok 

o Anketa 

2-IV Zajistit dostatečné, vhodné a moderní 

materiálně technické zázemí škol a školských 

zařízení ve SO ORP Český Brod 

o Spokojenost ředitelů 

škol s MTZ 

o Spokojenost 

pracovníků škol s 

MTZ 

o Spokojenost rodičů 

žáků škol s MTZ 

o Spokojenost žáků škol 

s MTZ 

o Anketa 

o Anketa 

o Anketa 

o Anketa 

 

2-V Vytvořit dostatečně kapacitní systém 

pedagogicko-psychologického poradenství 

v regionu 

o Průměrná čekací lhůta 

na vyšetření 

o Frekvence návštěv 

odborných pracovníků 

ve školách 

o Evidence 

o Evidence 

Podoblasti 

2.1 Řízení 

2.2 Lidské zdroje 

2.3 Financování 

2.4 Materiálně technické zabezpečení  
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Specifické cíle 

2.1 Řízení 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.1.1 Zajistit strategické řízení škol i spolupráce 

škol - naplňovat tuto Lokální strategii, 

monitorovat indikátory, vyhodnocovat 

naplňování, přijímat opatření 

o Počet ZŠ a MŠ, které 

naplňují tuto Lokální 

strategii / rok (cíl: 100 

%) 

o Zpráva 

o naplňová

ní LOS 

2.1.2 Ve spolupráci se zřizovateli nastavit 

a používat kritéria pro hodnocení práce 

ředitelů škol 

o Počet ZŠ, které 

používají nastavená 

kritéria pro hodnocení 

práce ředitelů škol/rok 

o Výroční 

zprávy škol 

o Zprávy 

z pohovorů 

s řediteli 

škol 

2.2 Lidské zdroje 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.2.1 Zajistit profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků: DVPP další vzdělávání 

pedagogických pracovníků vč. vzdělávání pro 

práci s nadanými a talentovanými dětmi, 

podporu pedagogických pracovníků vč. 

zaškolování nových pedagogických 

pracovníků prostřednictvím tutorů a mentorů 

(např. pedagogem ve výslužbě), kteří budou 

vybráni na základě výběrového řízení ad. 

o Počet osvědčení 

o Počet kariérních 

postupů  

o Počet nových 

pedagogů 

zaškolených tutorem 

a mentorem 

vybraným na základě 

výběrového řízení / 

počet nových 

pedagogů (cíl. 

hodnota: 1) 

o Výroční 

zprávy škol 

o Evidence 

2.2.2 Zapojovat více mužů do výuky, hledat nové 

cesty zapojování (do 50% úvazku, různé 

odbornosti …) 

o % mužů pedagogů 

pracujících ve 

školách/rok  

o Výroční 

zprávy škol 

2.2.3 Vytvořit podmínky pro práci stážistů o Počet stážistů / rok o Evidence 

2.2.4 Zajistit externisty pro různá témata, i z řad 

místních obyvatel 

o Počet externistů/rok o Evidence 

2.2.5 Zajistit více rodilých mluvčích na výuku 

cizích jazyků 

o Počet rodilých 

mluvčích na výuku 

cizích 

jazyků/škola/rok 

o Pracovní 

smlouvy 

2.2.6 Vytvářet v rámci škol dobře spolupracující 

týmy pracovníků na základě vytvořené 

metodiky (postupy, procesy ad.) pro týmovou 

práci 

 

o Metodika (postupy, 

procesy ad.) pro 

týmovou práci 

vytvořena do 1.9.2018 

o Počet ředitelů škol 

spokojených 

s týmovou prací na 

o Metodika 

pro 

týmovou 

práci 

o Anketa 
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vlastní škole / rok (cíl: 

100%) 

2.2.7 Nastavit motivační systém pro pedagogy o Počet škol 

s motivačním 

systémem / rok (cíl: 

100%) 

o Výroční 

zprávy škol 

2.2.8 Zajistit dostatečný počet asistentů pro MŠ a 

ve třídách ZŠ na 1. i 2. stupni 

o Počet tříd na 1. a 2. 

stupni s asistenty / rok 

o Aktuální databáze  

asistentů je 

k dispozici (A/N) 

o Výroční 

zprávy škol 

2.2.9 V rámci ORP uzavírat nové a rozšiřovat 

současné pracovní úvazky s pracovníky 

školních poradenských pracovišť (ŠPP), 

zvláště se speciálními pedagogy 

a psychology, tak, aby byly pokryty potřeby 

všech škol 

o Počet úvazků 

pracovníků ŠPP / rok 

o Pracovní 

smlouvy 

2.2.10 Zajistit efektivní využití pracovníků školních 

poradenských pracovišť (ŠPP) 

na jednotlivých školách 

o Spokojenost ředitelů 

škol s využitím 

pracovníků ŠPP na 

škole / rok 

o Anketa 

2.2.11 V rámci ORP zřídit a provozovat 

samostatné školské poradenské zařízení 

(ŠPZ), zkrátit délku objednacích termíny a v 

rámci ŠPZ nabídnout vedle diagnostiky 

i vlastní podporu 

o ŠPZ zřízeno do 

1.9.2015 

o Délka objednacích 

termínů do ŠPZ 

o Počet pracovníků ŠPZ 

na ORP / rok 

o Počet diagnostických 

a podpůrných schůzek 

o Spokojenost vedení 

ŠPZ s vybavením ŠPZ 

o Zřizovací 

listina školy 

o Evidence 

 

2.2.12 Zajistit koordinovanou spolupráci mezi 

školským poradenským zařízením (ŠPZ) 

a školním poradenským pracovištěm (ŠPP) 

a pedagogy na jednotlivých školách 

o Spokojenost 

pracovníků ŠPZ 

a pedagogů 

jednotlivých škol se 

spoluprací / rok 

o Anketa 

2.2.13 Zajistit dietologa pro potřeby dětí 

dodržujících dietu 

o Dietolog zajištěn dle 

projektu / legislativy 

o Výroční 

zprávy škol 

2.2.14 Zajistit sdílení technických pracovníků – 

např. školníka, údržbáře pro několik škol 

o Spokojenost zástupců 

škol se zabezpečením 

technickými 

pracovníky 

o Anketa 

2.3 Financování 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.3.1 Rozvíjet vícezdrojové financování škol, např. 

sponzoring ze strany místních podnikatelů, 

založit fondy škol (podporující např. 

o % rozpočtu školy 

získané z dalších 

zdrojů 

o Rozpočty 

škol 
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jednotlivá nadání, zvýhodnění dětí při 

navštěvování kroužků, nadstandardní 

ohodnocení pedagogů apod.) 

2.3.2 Zajistit společného fundraisera pro školy 

ORP Český Brod 

o Společný fundraiser 

zajištěn do 1. 9. 2018 

o Výše získaných 

prostředků 

prostřednictvím 

společného 

fundraisera /rok 

o Pracovní 

smlouva 

o Rozpočty 

škol 

2.3.3 Zajistit společnou metodickou pomoc 

pro management projektů škol 

(využít např. kapacitu NNO pro psaní 

společných projektů) 

o Společná metodická 

pomoc pro 

management projektů 

škol zajištěna do 1. 9. 

2018 

o Počet úspěšně 

realizovaných 

projektů škol / rok 

o Zpráva 

o Zpráva 

2.3.4 Spolupracovat na nastavení dlouhodobějšího 

výhledu financování škol 

o Počet zpracovaných 

dlouhodobějších 

výhledy financování 

školy / počet škol (cíl: 

1) 

o Zpráva 

2.3.5 Efektivně využívat prostory škol 

pro získávání dalších zdrojů 

o % rozpočtu školy 

získané z pronájmu 

prostor školy 

o Rozpočty 

škol 

2.3.6 Zajistit finanční prostředky pro motivaci 

pedagogů, jejich osobní ohodnocení 

o % fluktuace pedagogů 

o Spokojenost 

pedagogů 

s finančními 

prostředky 

o Evidence 

o Anketa 

2.3.7 Zajistit dostatek prostředků na úvazky dle 

počtu skupin žáků pro různé činnosti (jazyky, 

IT ad.) 

o Spokojenost ředitelů 

s prostředky na 

úvazky dle počtu 

skupin žáků pro různé 

činnosti 

o Anketa 

2.3.8 Získat prostředky na 

preventistu a preventivní programy 

(z projektů, grantů) 

o Výše získaných 

prostředků na 

preventisty a 

preventivní 

programy/rok 

o Počet realizovaných 

preventivních 

programů / rok 

o Rozpočty 

škol 

o Výroční 

zprávy škol 

2.3.9 Zajistit zdroje (vytvořit fond) pro intervenční 

programy pro krizově patologické situace 

ve třídách MŠ a ZŠ 

o Počet krizově 

patologických situací, 

na jejichž intervence 

nebyly zajištěny 

zdroje / rok (cíl: 0) 

o Evidence 
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2.3.10 Zajistit finance na celý úvazek na max. 25 

dětí v družině od 1. do 5. třídy nebo 

obdobném zařízení (např. školní či dětský 

klub) 

o Počet dětí/1 

úvazek/rok (cíl: méně 

než 25) 

o Počet ročníků ZŠ 

s možností družiny 

o Počet neuspokojených 

žádostí o družinu 

o Evidence 

o Evidence / 

Seznam dětí 

2.3.11 Získat prostředky na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků – a) Studium ke 

splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

(studium pro výchovné poradce, preventisty, 

koordinátory ICT, ŠVP, EVVO),  

b) Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace (např. další vzdělávání pedagogů 

v oblasti činnostního učení, projektového 

vyučování, rozvoje gramotností, práce 

s nadanými a talentovanými žáky, práce 

s žákovskými portfólii, vytváření učitelských 

portfólií aj.) 

o Počet PP 

s osvědčením studia 

ke splnění dalších 

kvalifikačních 

předpokladů / rok 

o Počet PP 

s osvědčením studia 

k prohlubování 

odborné kvalifikace / 

rok 

o Evidence 

o Evidence 

2.4 Materiálně technické zabezpečení 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.4.1 Zabezpečit počet tříd a jejich optimální 

velikost vč. speciálních učeben v souladu se 

ŠVP škol a požadavky na potřeby dělení 

tříd; zajistit potřebné zázemí pro pedagogy 

(např. potřebný počet kabinetů) 

o Počet závažných 

neshod se ŠVP škol/rok 

(cíl: 0) 

o Výroční 

zpráva 

ředitele 

o Zpráva ČŠI 

o Zpráva 

hygienické 

kontroly 

2.4.2 Vytvořit materiálně technické podmínky 

pro zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků 

škol 

o Počet závažných 

neshod se standardy 

MŠMT/rok (cíl: 0) 

o Zpráva BO

ZP 

2.4.3 Realizovat plány údržby a investic škol 

v souladu s životností zařízení 

a hygienickými normami, udržovat budovy 

v dobrém technickém stavu, zajistit 

energetickou úspornost budov a provozu 

o Počet závažných 

neshod s plány údržby 

a investic škol/rok (cíl: 

0) 

o Spotřeba energie budov 

škol / rok 

o Výroční 

zprávy 

o Rozpočty 

škol 

2.4.4 Vytvořit návrh na vybudování komplexního 

školního areálu v Českém Brodě 

o Návrh na vybudování 

komplexního školního 

areálu je vytvořen do 

XII. 2025 

o Návrh 

2.4.5 Zabezpečit bezbariérový přístup do škol 

a školských zařízení 

o Počet škol a školských 

zařízení v ORP ČB bez 

bezbariérového 

přístupu v r. 2020 (cíl: 

0) 

o Evidence 

2.4.6 Vybavit všechny třídy moderními o Spokojenost uživatelů / o Anketa 



Klíčová oblast 2: Řízení v rámci škol 

89 

Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání v OS ORP Český Brod do roku 2025 – 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

didaktickými a kompenzačními pomůckami 

a nábytkem a doplňovat je podle potřeby 

a rozvoje 

rok 

2.4.7 Průběžně doplňovat a upgradovat ICT 

v souladu s Koncepcí rozvoje ICT škol 

o Počet závažných 

neshod s Koncepcí ICT 

škol/rok (cíl: 0) 

o Vyhodnoce

ní 

Koncepce 

ICT 

2.4.8 Vybudovat nebo přizpůsobit společné 

prostory pro zvýšení kvality trávení volného 

času dětí, jejich relaxaci 

o Spokojenost dětí/ 3 

roky 

o Spokojenost pedagogů/ 

3 roky 

o Anketa 

o Anketa 

2.4.9 Rozšířit prostory pro družiny do 5. tříd o % uspokojených 

žádostí o družinu do 5. 

třídy 

o Evidence 

2.4.10 Vybudovat nebo přizpůsobit prostory 

pro školní poradenské pracoviště ve všech 

školách ORP Český Brod 

o Počet prostorů pro ŠPP 

/ počet škol/ rok (cíl. 

hodnota: 1) 

o Evidence 

2.4.11 Vybudovat venkovní sportoviště podle 

potřeb škol 

o Počet venkovních 

sportovišť/počet 

škol/rok (mi. 1) 

o Evidence 

2.4.12 Vybudovat tělocvičny tam, kde chybí o Počet škol bez 

možnosti 

tělocvičny/rok (cíl: 0) 

o Evidence 

2.4.13 Vybavit tělocvičny moderním nářadím 

a náčiním 

o Spokojenost pedagogů 

o Spokojenost žáků 

o Anketa 

o Anketa 

2.4.14 Rekonstruovat WC na školách, dovybavit 

školy sprchami 

o Spokojenost pedagogů 

o Spokojenost žáků 

o Anketa 

o Anketa 

2.4.15 Zajistit dostatečnou kapacitu pro stravování 

ve školách a zdravé stravování 

o Spokojenost strávníků 

a jejich rodičů / 2 roky 

o Anketa 

2.4.16 Rozvíjet školní zahrady pro účely výchovy, 

vzdělávání i využití školní družinou 

a trávení volného času, vybavit potřebnými 

prvky 

 

o Počet škol v ORP 

s funkčními 

(využívanými pro 

výuku a výchovu) 

školními zahradami / 

počet škol v ORP (cíl: 

100 %) 

o Evidence 

2.4.17 Budovat zelené učebny a přírodní plochy 

pro výchovu a vzdělávání 

o Počet zelených učeben, 

zahrad, př. Ploch/počet 

škol/rok 

o Evidence 
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KO3: Spolupráce a práce s veřejností 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3-I Zajistit systematickou spolupráci mezi školami  

ORP Český Brod 

o Počet aktivně 

spolupracujících 

škol v ORP / rok 

(cíl: 100 %) 

o Evidence 

3-II Rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty o Počet aktivně 

spolupracujících 

významných 

subjektů / rok 

o Evidence 

3-III Rozvíjet spolupráci s obcemi o Spokojenost ředitelů 

se spoluprací 

s obcemi / 2 roky 

o Spokojenost 

představitelů obcí se 

spoluprací se školou 

/ 2 roky 

o Dotazník/ro

zhovor – 

hodnocení 

spolupráce 

o Dotazník/ro

zhovor – 

hodnocení 

spolupráce 

3-IV Rozvíjet spolupráci s veřejností o Spokojenost ředitelů 

se spoluprací 

s veřejností / 2 roky 

o Spokojenost občanů 

se spoluprací se 

školou / 2 roky 

o Dotazník 

o Anketa 

Podoblasti 

3.1Odborná spolupráce 

3.2 Spolupráce obecní 

3.3 Práce s veřejností 

Specifické cíle 

3.1 Odborná spolupráce 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3.1.1 Zajistit v rámci ORP pracoviště 

pro podporu spolupráce škol a podporu 

vedení jednotlivých škol: informační, 

metodickou, právní, manažerskou, 

při investičních akcích, průběžnou podporu 

o Pracoviště zřízeno do 

1.9.2017 

o Počet pracovníků 

pracoviště / rok (min. 1) 

o Spokojenost ředitelů 

o Zpráva 

o Evidence 

o Anketa 
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pro informační technologie a další dle 

potřeby 

Dále zajišťují mapování problémů 

základního vzdělávání ve SO ORP Český 

Brod a koordinaci aktivit při naplňování 

a aktualizaci Lokální strategie základního 

školství. 

a pedagogů škol 

s pracovištěm / rok 

o Počet naplněných cílů 

LOS ZŠ / rok 

o Aktualizace LOS ZŠ 

o Evidence 

o Aktualizov

aná LOS 

ŽS 

3.1.2 Zajistit setkávání a výměnu zkušeností 

zástupců škol a učitelů 

- s hodnocením vlastních škol, 

- s poskytovateli práce a výsledky, 

- s projekty a projektovým řízením, 

- s financováním, 

- přehled projektů, které školy podávají 

a možnost sdílení, společného podání, 

- s novinkami v programovém vybavení, 

pomůckami a z práce s nimi, 

- řešení problémů a náměty na práci se žáky 

se specifickými vzdělávacími a jinými 

potřebami, sociálně vyloučenými 

a nadanými a talentovanými, 

- realizace projektů, kterých se účastní děti 

napříč školami ORP, 

- přechod dětí z 1. st. na 2. st. ZŠ, 

- příprava dětí na přijímací řízení na střední 

školy (např. v předmětech cizí jazyky, 

matematika, český jazyk; konkrétně např. 

spolupráce mezi vedením Gymnázia Český 

Brod a školami ORP Český Brod, září – 

vyhodnocení z ORP, prosinec-leden – 

srovnání v rámci ČR), 

- oborová setkávání učitelů, 

- a další dle aktuální potřeby. 

o Počet setkání/rok (min. 

2) 

o Spokojenost účastníků 

s výměnou zkušeností / 

rok 

o Zápisy ze 

setkání 

o Anketa 

3.1.3 Vybudovat informační webovou stránku 

pro sdílení zkušeností mezi řediteli škol 

s možností vstupu dalších škol 

o Informační webová 

stránka pro sdílení 

zkušeností mezi řediteli 

škol zprovozněna do 

(dle projektu) 

o Webová 

stránka 

3.1.4 Spolupracovat s příslušnými orgány státní 

správy a odbornými institucemi na zlepšení 

podmínek pro základní vzdělávání, např. na 

maximálním počtu žáků na jednoho učitele 

1. stupně (max. 25), sjednocení osnov RVP, 

zachování praktického školství (speciálních 

škol), vyjasnění integrace, zjednodušení 

finančních toků ke školám ad., maximální 

počet dětí na třídu v MŠ, počet asistentů 

o Počet přijatých návrhů / 

rok 

o Spokojenost zástupců 

škol se spoluprací 

s orgány státní správy 

o Evidence 

o Anketa 

3.1.5 Spolupracovat s výzkumnými pracovišti 

vč. vyšších odborných a vysokých škol 

o Počet provedených 

výzkumů na základě 

o Evidence 
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(diplomové práce) na zadávání témat 

výzkumů s možností využití v praxi škol 

(např. výzkumu, který ověří vhodný 

maximální počet dětí na třídu) 

podnětů od škol / rok 

3.1.6 Podílet se na snížení počtu dětí 

nastupujících do 1. tříd ZŠ s dispozicemi ke 

specifickým poruchám učení 

a s logopedickými vadami 

o Počet dětí v 1. třídách 

s dispozicemi ke 

specifickým poruchám 

učení a logopedickými 

vadami / rok 

o Výsledky 

plošného 

screening 

3.1.7 Spolupracovat na vytvoření systému 

zařízení pro děti do 3 let tak, aby péče o ně 

byla poskytována odděleně od předškolního 

vzdělávání, tj. dětí od 3 let 

o Počet dětí mladších 3 let 

integrovaných do tříd 

starších dětí (cíl: 0) 

o Evidence 

3.1.8 Dávat podněty k nepřijetí povinného 

předškolního roku a přezkušování dětí 

o Počet podnětů /rok o Evidence 

3.1.9 Spolupracovat na rozšíření kompetencí 

ředitelů škol tak, aby mohli volit objem své 

přímé výchovné práce a disponovat 

finančními prostředky dle potřeb školy 

o Spokojenost ředitelů 

škol/2 roky 

o Anketa 

3.1.10 Spolupracovat na zajištění demografických 

studií z hlediska výhledů naplněnosti tříd 

o Demografická studie 

zajištěna (A/N) 

o Demografic

ká studie 

3.1.11 Zavést systematický monitoring potřeb 

území z hlediska školských a vzdělávacích 

zařízení 

o Systematický 

monitoring potřeb 

území z hlediska 

školských 

a vzdělávacích zařízení 

zaveden do 1.9.2017 

o Zpráva 

3.1.12 V rámci ORP zavést společné plánování 

optimální naplněnosti škol a školských 

zařízení 

o Počet společných plánů 

optimální naplněnosti 

škol a školských 

zařízení / rok 

o Plány 

3.1.13 Zajistit přenos zkušeností, příkladů dobré 

praxe z jiných ORP v České republice 

(výjezdy, konference) a v zahraničí 

o Počet sdílených 

příkladů dobré 

praxe/rok 

o Počet metodických cest 

za příklady dobré 

praxe/rok 

o Evidence 

o Evidence 

3.1.14 Zajistit společné plánování investičních 

akcí 

o Počet společně 

realizovaných 

investičních akcí / rok 

o Evidence 

3.1.15 Zajistit samostatné fungování MŠ a ZŠ 

(neslučovat do jedné organizace, ředitel 

nemůže pokrýt obě specifika) 

o Počet sloučených MŠ 

a ZŠ/rok (cíl: 0) 

o  

3.2 Spolupráce obecní 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3.2.1 Stanovit školské obvody pro obce ORP o Počet stanovených o Zpráva 
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Český Brod školských obvodů/rok 

3.2.2 Vyhodnotit stávající smlouvy mezi obcemi 

a zpracovat nové smlouvy mezi obcemi 

o spolufinancování provozu a rozvoje škol 

o Stávající smlouvy mezi 

obcemi o 

spolufinancování 

provozu a rozvoje škol 

vyhodnoceny do 30. 4. 

2016 

o Smlouvy mezi obcemi 

o spolufinancování 

provozu a rozvoje škol 

uzavřeny do 30.9. 2016 

o Vyhodnoce

ní smluv 

o Smlouvy 

mezi 

obcemi 

3.2.3 Systematicky spolupracovat se zastupiteli 

obcí a kvalifikovaně ovlivňovat způsob 

financování škol 

o Spokojenost ředitelů 

škol s financováním škol 

/ rok 

o Anketa 

3.2.4 Spolupracovat na efektivní naplněnosti tříd 

– získávat včasné informace o požadavcích 

na umístění apod. 

o Spokojenost ředitelů a 

pedagogů s naplněností 

tříd 

o Dotazník 

3.2.5 Spolupracovat s OSPOD na rozvíjení práce 

s rodinou 

o Spokojenost ředitelů 

a pedagogů se 

spoluprací s OSPOD 

o Anketa 

3.2.6 Spolupracovat s obcemi na rozvoji 

komunitního života a rozvojových 

projektech 

o Počet společných akcí, 

aktivit a projektů / rok 

o Evidence 

3.2.7 Spolupracovat s obcemi na vytváření 

učících se komunit, na rozvoji 

celoživotního vzdělávání, rozšiřovat 

nabídku akreditovaných vzdělávacích 

programů pro co nejširší počet 

frekventantů 

o Počet akreditovaných 

vzdělávacích programů / 

rok 

o Počet frekventantů / rok 

o Evidence 

o Evidence 

3.2.8 Spolupracovat s místními podnikateli při 

přípravě žáků pro trh práce (např. exkurse 

do provozů, podniků) 

o Počet společných akcí, 

projektů s podnikateli / 

rok 

o Evidence 

3.2.9 Rozvíjet spolupráci s neziskovými 

organizacemi (spoluúčast na akcích škol, 

rozšíření činností pro žáky v rámci výuky 

i v rámci mimoškolních činností, využití 

prostorů ve školách, práce s rodinou) 

o Počet společných akcí, 

projektů s neziskovými 

organizacemi / rok 

o Evidence 

3.2.10 Spolupracovat se zřizovateli, dopravci, 

PČR a městskou/obecní policií a dalšími 

subjekty na organizaci dopravy tak, aby 

doprava do škol byla maximálně bezpečná, 

efektivní a environmentálně šetrná 

o Spokojenost rodičů 

s dopravou dětí 

do škol/2 roky 

o Počet závažných kolizí 

s účastí dětí/rok 

o Anketa 

 

 

o Statistika 

 

3.3 Práce s veřejností 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

3.3.1 Zajistit kvalitní prezentace škol a práce 

pedagogů a pravidelné přehlídky škol 

o Spokojenost veřejnosti 

s prezentací škol 

o Anketa 
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o Spokojenost pedagogů 

s oceněním ze strany 

veřejnosti / 2 roky 

3.3.2 Zvýšit účast veřejnosti na aktivitách škol 

 

o Počet akcí školy, na 

kterých se podílejí 

rodiče nebo se jich 

účastní / rok 

o Evidence 

3.3.3 Zvýšit informovanost veřejnosti 

o formálním i neformálním vzdělávání 

v ORP Český Brod  

o Spokojenost veřejnosti 

s informováním o 

vzdělávání v ORP 

o Anketa 

3.3.4 Zapojovat školy do soutěží krajských, 

národních a mezinárodních, vyhlašovat 

regionální soutěže o nejlepší školu 

(stanovit parametry, kritéria, komise) 

o Počet soutěží se 

zapojením škol ORP ČB 

/ rok 

o Počet škol zapojených 

do soutěží škol / rok 

o Evidence 

o Evidence 
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V. IMPLEMENTACE LOKÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE 

VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V OS ORP ČESKÝ BROD 

IV. 1  Úvod 

Implementace Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v SO ORP Český Brod 

zahrnuje čtyři okruhy aktivit: 

1. realizaci strategie, 

2. monitoring realizace, 

3. vyhodnocení realizace  

4. a aktualizaci strategie. 

Pro realizaci strategie budou vytvářeny krátkodobé společné akční plány, které budou 

obsahovat seznam konkrétních akcí, aktivit a projektů pro nejbližší období – 1 školního roku, 

které budou naplňovat stanovené specifické a potažmo strategické cíle. Akční plány mohou 

čerpat ze Zásobníku projektů, který bude obsahovat projekty, které by bylo prospěšné pro 

rozvoj základního školství v území realizovat. 

Tyto akční plány budou pravidelně vyhodnocovány, přičemž vyhodnocení bude podkladem 

pro tvorbu dalšího akčního plánu. 

Ke všem stanoveným cílům jsou přiřazeny indikátory, které jsou nástroji pro měření toho, jak 

se cílů dosahuje. Pro ukazatele je potřeba shromažďovat data, monitorovat je a vyhodnocovat 

je. 

Shromážděná data by měla být zpracovávána a vyhodnocována. Závěry by měly být 

shromažďovány u koordinátora a poskytovány řídícím složkám jako vodítko k přijetí 

potřebných opatření k dosažení cílů. 

Vyhodnocení vybraných ukazatelů by mělo být pravidelně předkládáno také představitelům 

obcí, odborným partnerům a veřejnosti. 

Na základě vyhodnocování by měla být prováděna aktualizace strategie. Ta se provádí od 

konkrétních specifických cílů směrem k dlouhodobým, strategickým cílům a až v poslední 

fázi na úrovni VIZE rozvoje základního školství. 

IV. 2  Stanovení priorit 

V průběhu zpracování Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v SO ORP Český 

Brod byly diskutovány priority, a to z hlediska různých cílových skupin. Při naplňování 

strategie by měly být vodítkem pro rozhodování a pro tvorbu akčních plánů. S aktualizací 

strategie jsou aktualizovány také priority. Postupně je však třeba naplňovat všechny stanovené 

cíle. Někdy se stává, že věci, které fungují, nejsou vnímány jako priorita, ale to neznamená, že 

není potřeba je zabezpečit. Měřítkem pro postup je naplnění stanovené VIZE rozvoje 

základního školství v SO ORP Český Brod. 

IV. 3  Struktura zajištění a zodpovědnost za realizaci strategie 

Za realizaci Strategie prozatím zůstává odpovědné město Český Brod, které bude nadále 

spolupracovat s partnery projektu, kterými jsou základní školy SO ORP Český Brod. 
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Následně bude řešeno zajištění realizace Strategie subjektem mimo město Český Brod, např. 

nově vznikajícím DSO Českobrodsko. 

 

Pro jednotlivé kroky implementace mohou sloužit stanovené priority zástupců škol, školských 

zařízení a města Český Brod na nejbližší období – léta 2016 až 2017, které vyjádřili 

na pracovním jednání 26. 8. 2015. 

 

Priority: 

 Vymezení školských obvodů. 

 Společná webová stránka – informační a metodická podpora. 

 Personální zabezpečení, a to v souvislosti s nárůstem počtu dětí. 

 Podpora týmové práce. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Zvýšení počtu asistentů. 

 Prostorové zabezpečení – tedy navýšením počtu tříd vč. odborných učeben, družin 

a prostorů pro mimoškolní činnosti. 

 Rekonstrukce vnitřních prostor škol, vybavení, úprava okolí školy, venkovní učebna, 

sportoviště, hřiště, tělocvična. 

 Spolupráce s ostatními školami – na dalších projektech a také pravidelné setkávání 

zástupců škol (výměna zkušeností a další formy spolupráce). 

 Spolupráce se starosty obcí, s organizacemi v obci, se sponzory. 

 Pracoviště pro koordinaci spolupráce škol a obcí – např. DSO. 

 Využití školského poradenského zařízení. 

 Podpora ITC. 

 Programy pro nadané a talentované děti. 

 Společný fundraiser. 

 Metodická pomoc pro management projektů pro školy. 
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VI. PŘÍLOHY 

P1 Seznam členů Řídící skupiny pro zpracování Lokální strategie 

rozvoje základního školství v OS ORP Český Brod v r. 2014 – 15 

1 Dočkalová Hana město ČB 

2 Domín Jindřich ZŠ Kounice 

3 Dušek Martin ZŠ Tyršova 

4 Janík Pavel město ČB 

5 Kaiferová Petra učitel ZŠ Žitomířská 

6 Kašpar Aleš město ČB 

7 Kecová Alexandra psycholog - Žitom., Tuklaty 

8 Kocum Ivo Gymnázium 

9 Kratochvílová Jana Lecos 

10 Lancová Veronika spec. ped. - Žitom. 

11 Lebedová Zuzana logoped 

12 Literová Markéta Step by Step 

13 Nekolný Jakub město ČB 

14 Pajkrtová Cecilie město ČB 

15 Pěnkava Václav ZŠ Poříčany 

16 Plesná Ludmila ZŠ Tuklaty 

17 Průšová Denisa Leccos - ved. prevent. programů 

18 Ruferová Dagmar město ČB 

19 Serbusová Marcela ZŠ Tyršova - komise 

20 Šnajdrová Marie ZŠaPrŠ 

21 Slavík Jiří ZŠ Žitomířská 

22 Součková Kateřina ZŠ Žitomířská 

23 Soukupová Jiřina město ČB 

24 Tlamichová Lucie město ČB 

25 Tupcová Jiřina učitel ZŠ Vitice 

26 Vavreková Helena rodič 

27 Žuchadarová Gabriela spec. pedag. - Kostelec, Vitice 

 
PhDr. Alena Bauerová  koordinovala postup tvorby LOS, facilitovala jednání Řídící skupiny a 

zpracovala LOS dle výstupů jednání do  finální podoby. 



 

98 

Lokální strategie rozvoje výchovy a  

 vzdělávání v OS ORP Český Brod do roku 2025 - PŘÍLOHY 

P2 Přehled osob, které se odborně podílely na zpracování 

aktualizované verze LOS v r. 2016 - 17 

1 Černá Alena  Členka ŘV, rodič 

2 Dočkalová Hana  Členka ŘV , město Český Brod 

3 Fejfarová Martina  Členka ŘV, město Český Brod 

4 Fousová Jaroslava Ředitelka MŠ Kounice 

5 Gablerová Helena Ředitelka MŠ Tuklaty  

6 Halaxová Jana  Členka ŘV, ředitelka MŠ Doubravka 

7 Hedrlínová Šárka Ředitelka MŠ Klučov 

8 Hejhal Jaroslav Člen ŘV, Przechwozd  

9 Jelínková Jaroslava  Ředitelka MŠ Sokolská  

10 Kocum Ivo Člen ŘV, ředitel Gymnázia Český Brod  

11 Kriegischová Lenka Členka ŘV, ITI Pražské metropolitní oblasti   

12 Lancová Veronika  Členka ŘV, Poradna Český Brod, speciální pedagog 

13 Lebedová Zuzana Členka ŘV , rodič, logoped 

14 Literová Markéta  Členka ŘV, Step by Step 

15 Majerová Jitka Ředitelka MŠ Liblice 

16 Maksová Věra  Ředitelka MŠ Vitice 

17 Milotová Martina Členka ŘV, obec Tuklaty  

18 Musilová Miroslava Ředitelka MŠ Břežany 

19 Nouza Jaroslav  Člen ŘV, LECCOS, z.s. 

20 Nekolný Jakub Člen ŘV, město Český Brod 

21 Oliva Miloslav  Člen ŘV, Region Pošembeří o.p.s. 

22 Pačesová Linda Členka ŘV,  Dokolečka Doubravčice 

23 Pěnkava Václav Předseda ŘV , ředitel ZŠ Poříčany 

24 Petrásková Eva Členka ŘV, rodič 

25 Plesná Ludmila  Zástupkyně předsedy ŘV, ředitelka ZŠ Tuklaty  

26 Prejzová Vladimíra Ředitelka MŠ Hradešín  

27 Schneider Pavel  Člen ŘV,KÚ Středočeského kraje 

28 Slavík  Jiří  Člen ŘV, ředitel ZŠ Žitomířská Český Brod  

29 Stejskalová Martina  Ředitelka MŠ Tuchoraz 

30 Šindelářová Jitka  Členka ŘV, rodič  

31 Tlamichová Lucie Členka ŘV, rodič  

32 Trnková Věra  Ředitelka MŠ Poříčany 

33 Urbanec Luděk  Člen ŘV, obec Vitice 

34 Vedralová Markéta Ředitelka MŠ Tismice  

35 Vomáčková Irena  Členka ŘRV, rodičV 

36 Vykouřilová Marta  Ředitelka ZŠ Přišimasy  

37 Zdražilová Martina  Členka ŘV , obec Tismice 

38 Zumrová Jiřina  Členka ŘV, ředitelka MŠ Kollárova 

39 Soukupová Jiřina Projektový manažer, město Český Brod 

40 Tůmová Jana Členka realizačního týmu, Region Pošembeří o.p.s  

41 Tůmová Miloslava Členka realizačního týmu, město Český Brod 

42 Mannová Gabriela  Členka realizačního týmu, Region Pošembeří o.p.s 
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P3 Přehled zkratek 

BOZP  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

ČR  ČESKÁ REPUBLIKA 

ČSÚ  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 

ČŠI  ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

DVPP  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ICT  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

LOS  LOKÁLNÍ STRATEGIE ŠKOLSTVÍ 

MŠ  MATEŘSKÁ ŠKOLA 

MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

NNO  NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE 

o.s.  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

ONIV  OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 

ORP  OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

OSPOD ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

PČR  POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

PPP  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

PrŠ  PRAKTICKÁ ŠKOLA 

RUD  ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANĚ 

RVP  RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Sb.  SBÍRKA ZÁKONA 

SO  SPRÁVNÍ OBVOD 

SVČ  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 

ŠD  ŠKOLNÍ DRUŽINA 

ŠJ  ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ŠK  ŠKOLNÍ KLUB 

ŠPP  ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

ŠPZ  ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ 

ŠVP  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ÚSP  ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE 

ZŠ  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

ZUŠ  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 


