
 

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

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

Brod. 

 

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

Řídící výbor, zápis ze setkání  

2. 4. 2019, Oranžová zahrada- Český Brod, náměstí Husovo 78 

Přítomni:  
20 členů z 27 – viz Příloha č. 1 
Za Realizační tým: Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená, Gabriela Vraj, Lucie Tlamichová 

 
 Program setkání:  

1) Zahájení setkání  

2) Aktuální informace z projektu Radosti a strasti III  

3) Jmenování nových členů Řídícího výboru  

4) Schválení organizační struktury projektu MAP, komunikačního plánu a identifikace dotčené veřejnosti  

5) Aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů pro 
investice v SC 2.4. IROP)  

6) Roční akční plán –  vyhodnocení r. 2018, schválení návrhu na r. 2019  

7) Diskuze, náměty a připomínky  

 

Ad 1) a 2) 

J. Soukupová uvítala přítomné. Informovala o personálních změnách v realizačním týmu projektu a aktivitách 
projektu, které proběhly od posledního setkání ŘV v říjnu t.r. Dále představila program „Učitel a ředitel 
naživo“, který byl nabídnut ředitelům ZŠ na pracovní schůzce v ZŠ Kounice. 

Mimo pravidelných setkání pracovních skupin se uskutečnily následují aktivity: 
- víkendový workshop pro rodiče na téma „Nejsou stejné aneb jak díky Teorii typů porozumět dětem i 

sami sobě“, 
- podpůrná skupina pro rodiče s Mgr. Sašou Kecovou, 
- dvě Inspirativní kavárny pro rodiče v KD Svět v Českém Brodě,  
- trénink jazykových schopností dle prof. Elkonina (pravidelný kurz pro dvě skupiny dětí) 
- biofeedback  

 
- Chystá se: 
- další setkání pracovních skupin  

- Čtyřdenní víkendový seminář pro rodiče : „Výchova bez poražených“ 

- Inspirativní kavárna pro rodiče  

- Setkání s Mgr. Zemanem – financování škol (vyplnění výkazů) 
- Letní škola pro pedagogické pracovníky (19-23.8.2019) 

 

Informace o akcích vč. přihlášek jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://skoly-orp-cb.eu/ . 
Nacházejí se zde též pozvánky a zápisy z jednání pracovních skupin, inspirativní materiály a odkazy. Na 

https://skoly-orp-cb.eu/
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základě podnětů členů pracovních skupin byly stránky doplněny o možnost diskuse a také možnost 
poptávat – nabízet (např. pomůcky).  

V oddíle Inspiromat jsou informace členěné dle tématu. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici i další materiály, 
které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Jsou zde také seznamy členů pracovních skupin.   

Webová stránka projektu je neustále doplňována a upravována tak, aby byla užitečným nástrojem 
pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních materiálů, výměnu zkušeností apod.  Je 
možné průběžně zasílat podněty k doplnění webové stránky vč. odkazů na zajímavé webové prezentace, 
materiály apod. 

Funguje také Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ . zde jsou 
uveřejňovány informace zaměřené na širší odbornou i neodbornou veřejnost.  

Ad 3) 

Jednomyslně byli zvoleni noví členové Řídícho výboru: 

Bc. Jiří Mokošín  starosta  obce Rostoklaty 

Členství ukončila: 

Alena Podveská, vychovatelka školní družiny ZŠ Kounice  k 30.6.2019 

Markéta Literová, zakladatelka domácí školy v Nymburce k 2.4.2019 

Ad 4)  

Jednomyslně byla schválena organizační struktura MAP. 

komunikační plán ŘV rozšířený o komunikační  nástroj Lotus Notes – rozesílání pozvánek na schůzky a jednání,  

identifikace dotčené veřejnosti. 

Ad 5) 

Proběhla aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů pro 
investice v SC 2.4. IROP).  Vznikla potřeba doplnit ještě projekty :  

-Bezbariérovost budovy ZŠ Žitomířská (výtah, žádost MMR) 

- Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ Žitomířská   

- Vybudování nové detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Vitice (třída MŠ v Dobrém poli) 

Zvláště byla vyzdvižena potřeba navýšení kapacity škol v ORP a dostavba ZŠ Žitomířské.  

Investiční priority byly jednohlasně přijaty. (viz. příloha) 

 

Ad 6)  

J. Soukupová informovala o průběžném plnění ročního akčního plánu (RAP) s ohledem na sestavení ročního 
akčního plánu na rok 2019. Podrobné plnění viz příloha.  

Účastníci pracovali ve skupinách a vyhodnotili prioritní aktivity, případné navýšení, či  nerealizaci některých 
aktivit.  

Akční plán na rok 2019 byl jednohlasně odsouhlasen. 

Stále platí nabídka, že v případě potřeby se školy mohou obracet na tyto konkrétní osoby: 

intervenční psycholog  - Mgr. Alexandra  Kecová, 

konzultace k „Šablonám“ – Mgr. Jana Tůmová a Ing. Samira Goldšmídová (MAS Region Pošembeří), 

rodilý mluvčí má ZŠ Žitomířská, zájemci o sdílený úvazek kontaktovat ředitele Mgr. Slavíka. 

https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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Ad 7)  

Představení novinek jednotlivých členů 

Milan Oliva – nabídka prezentace výstupů z konference „Chytrý venkov“ 

Jaroslav Hejhal – nabídka projektových dnů ve spolupráci se spolkem  Przechwozd a ZŠ. Pozvánka na terénní 
závody 29.6.2019 

 

Další závěry vyplývající ze setkání: 

Pozvat Mgr. Alexandru Kecovou na setkání ředitelů škol v posledním srpnovém týdnu, schůzka je iniciována 
Ing. Šárkou Jedličkovou. 

Nabídka možnosti vzdělávání ŘV – dle zájmu jednotlivých členů. 

Dále rozvíjet spolupráci s NNO, např. nabídkou účasti na akcích.  

 
Zapsala: Lucie Tlamichová, Jiřina Soukupová 

Přílohy: 
1) Seznam přítomných 
2) Investiční priority 
3) Plnění RAP 2018 
4) Schválený RAP 2019 

 




















