
 

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

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

Český Brod. 

Pracovní skupina pro financování (9) 

Zápis z jednání, 29. 11. 2019,  

Kavárna U Madony, Suvorovova 58, Český Brod 

 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Šafářová Jana (ZŠ Poříčany), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český 

Brod). 

Omluveni: Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Klučov a Vitice, ZŠ Bylany, Vitice), Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), 

Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská). 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika (RT). 

Omluveni: Tlamichová Lucie (RT), Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira, Olga Žídková. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 

3. Výzvy MŠMT 

4. Aktuality od účastníků 

5. Závěr, další postup 

Ad 1-2) Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Manažerka projektu, pí. Soukupová přivítala příchozí. 

Následně informovala o proběhlých a nadcházejících aktivitách projektu.   Bližší informace jsou průběžně 

zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Středa 4. 12. 2019 
14:30 – 16:00 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 
(ZŠ) 

Kavárna U Madony 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
 

Říčany  

Každé pondělí  
od 14 a od 15 hod. 

Seminář Zdravotní cvičení pro pedagogy s 
Lenkou Krutskou 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Každé úterý  
od 15 a od 16 hod. 

Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku PPP Český Brod 

Každá středa  
od 16:15 a 18:00 

Setkání a povídání rodičů mladších a 
starších dětí s psycholožkou Mgr. Kecovou   

PPP Český Brod 

 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/zdravotni-cviceni-v-oranzove-zahrade-prakticky-workshop-pro-kazdeho-2/
http://krutska.cz/
https://skoly-orp-cb.eu/trenink-jazykovych-schopnosti-podle-prof-elkonina-aneb-ctenarska-priprava-deti-na-ceskobrodsku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/7-podzimnich-caju-o-malych-detech-a-zivote-s-nimi/
https://skoly-orp-cb.eu/9-x-kafe-o-detech-vychove-a-rodicovstvi/
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Do výzvy z OPZ prostřednictvím Regionu Pošembeří  (dětské kluby a příměstské tábory), která byla 

prezentována na minulé schůzce, se zapojila obec Poříčany společně se ZŠ a MŠ a místním sportovním 

klubem, Dokolečka, z.s. z Doubravčic a Město Český Brod, které plánuje využít prostory plánované terénní 

základny na Vrátkově.   

Ad 3) Byly probrány možnosti zapojení do aktuálních výzev na finanční podporu MŠMT a zkušenosti se 

zapojením některých škol do vybraných dotačních titulů v minulých letech. V případě zájmu je možné 

spolupracovat při zpracování žádosti spolupracovat s realizačním týmem projektu. 

  

MŠMT: „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
Ministerstvo vyčlenilo pro tuto výzvu 60 mil. Kč. Dotace NNO bude poskytnuta zpravidla do 70 % 
celkových nákladů.  

Uzávěrka žádostí: 20. 12. 2019 

MŠMT: „Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území 
ČR“  Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019. 
 
MŠMT: „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 
Rozvojový program na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
Pro rok 2020 52 mil. Kč.  
Uzávěrka žádostí: 6. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  
Výše požadované dotace musí být minimálně 30.000,- Kč a maximálně může být 1.700.000,- Kč.  
Účel výzvy: 
okruh A: zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin   

okruh B: poskytnutí dostatku informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke 
vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.  
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“ 
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 

Ad 4)  

Kounice stále hledají školníka, nástup možný ihned. 

V rámci diskuse zazněly zkušenosti ze zavádění inkluze. Účastnice uvedly, že řadě učitelů na jejich 

školách inkluze bere elán do práce. 

Ad 5. Ukončení setkání, další postup 

Další setkání se uskuteční 14. 2.2019 od 9:00 – 11:00 hod. v kavárně U Madony v Českém Brodě. Paní 

Matějková se však dopoledne nemůže zúčastnit, protože navíc dopoledne učí.  
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Zapsala: Veronika Svěcená, schválila: Soukupová  

V Českém Brodě 4. 12. 2019 

 

Přílohy:  Výzvy MŠMT: 

1. „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“ 

2. „Podpora aktivit integrace cizinců“  

3. „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 

4. „Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020“ 

5. „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“ 


