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Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z 4. jednání, 23. 10. 2018, 14:30 – 16:30 hod. 

ZŠ Bylany 104, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Nováková Renata (ZŠ 

Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), celkem 

zastoupeno 4 školy a 1 ZUŠ 

Další: Fejfarová Martina (koordinátor) 

Omluveni: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), Lancová Veronika (PPP Český 

Brod), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ 

Tuklaty), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod) 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela. 

 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků 

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

3. Aktuality projektu R+S III. 

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

5. Prohlídka nově přistavěné a rekonstruované ZŠ Bylany 

Ad 1. Přivítání účastníků 

Setkání zahájila J. Soukupová, která přivítala účastníky a poděkovala paní ředitelce Koželské za 

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

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

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

Výzva MAS (číslo výzvy 180/06_16_075/CLLD_16_02_022, název výzvy v MS2014+: 2.výzva MAS 

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

programu (IROP) VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ na 

opatření 02 VZDĚLANÝ REGION.  
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Termín vyhlášení výzvy: 20. 6. 2018 (14.00 hod.) a datum a čas ukončení příjmu: 30. 11. 2018, výše 

alokace: 19.465.600,-Kč, míra podpory: 95 %, aktivity výzvy: Infrastruktura základních škol, 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Paní Pučálková a paní Vrbovcová 

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

konzultovat investiční záměry škol.  

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

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

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

 

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

Ad 3. Aktuality projektu R+S III. 

V září jsme obdrželi první zálohu na čtyřletý projekt.  Z projektu je možné hradit LŠP, semináře a 

případné další aktivity spolupráce škol. Realizační tým vítá podněty z jednotlivých škol, zvláště ZUŠ.  

K 31. 12. 2018 končí v realizačním týmu na vlastní žádost dr. Alena Bauerová. Návrhy na konkrétní 

osoby, které by ji mohli v týmu nahradit, vítány (náměty zasílat na soukupova@cesbrod.cz ) 

Nově je možnost EEG biofeedback tréninku (viz příloha č. 1) každý čtvrtek na ZŠ a PrŠ Český Brod 

(vede Bc. Pátová - liba.p@volny.cz). Určeno pro indikované žáky ze všech škol v regionu, minimálně 

série 10 sezení.  

Stále možnost využití psychologické intervence Mgr. Alexandry Kecové (alexandra.k@email.cz) 

V úterý 31. 10.2018 se uskuteční seminář „Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií“ 

v Oranžové zahradě od 8:30 – 16 hod. s PaeDr. Renatou Wolfovou.  

Byla zpracována nová demografická studie a prognózy nejsou příznivé.  „V celém období mezi lety 

2018 až 2050 nelze prakticky očekávat pokles počtu dětí pod výchozí hodnotu“. Podle střední 

varianty by do r. 2050 měl postupně vzrůstat počet dětí navštěvujících mateřské a základní školy a 

zvýšit se zhruba o polovinu v porovnání s výchozím stavem. Počet dětí ve věku docházky do 

mateřské školy by měl v celém území zaznamenat nárůst o cca 400 dětí, ve věku docházky do 

základní školy zhruba o 1.200 dětí.  

10. 10. 2018 proběhlo jednání Řídícího výboru MAP, který přijal memorandum pro zastupitele obcí 

v regionu s apelem na přijetí opatření k řesení kapacity škol. Hostem ŘV MAP byla paní Rákosníková, 

která oédborně zaštiťuje pracovní skupiny pro matematickou a čtenářskou gramotnost. Je 

absolventkou kurzů  kritického myšlení a v případě zájmu může být využita na jednotlivých školách 

jako mentor.  

 
V úterý 27. 11. 2018 - ochutnávkový seminář pro učitelky MŠ a učitelky, případně asistentky a 
vychovatelky 1. Tříd ZŠ  a Inspirativní kavárna pro rodiče k metodě prof. Elkonina. 
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O víkendu 12. – 13. 1. 2019 - dvoudenní seminář s Mgr. Šárkou Mikovou: Nejsou stejné aneb jak díky 
Teorii typů porozumět dětem i sami sobě, (kapacita semináře je již naplněna, lze se přihlásit jako 
náhradník). 

Nacházejí se zde též pozvánky a zápisy z jednání pracovních skupin, inspirativní materiály a odkazy. 
Na základě podnětů členů pracovních skupin byly stránky doplněny o možnost diskuse a také 
možnost poptávat – nabízet (např. pomůcky). Heslo pro vstup do sekce „Pro členy“ je nastenkaCB.  

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. Členové skupin mají možnost se k webové stránce vyjádřit, poslat 

náměty, připomínky. Na stránce se v současné době pracuje, a pokud to technicky bude možné, 

budou připomínky a náměty zohledněny při vytváření stránky.   

Funguje také Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ . zde jsou 
uveřejňovány informace zaměřené na širší odbornou i neodbornou veřejnost. Děkujeme všem, kteří 
již dali stránce like.  

Z týmu Krajského akčního plánu pro vzdělávání (KAP) vzešla zajímavá nabídka, zaměřená na asistenty 

pedagoga, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe a pracovně růst. Zvou nás na první z cyklu 

kaváren nejen pro asistenty pedagoga. Koná se 28. 11. 2018 od 16.00 hod. v kavárně 3 min chůze od 

Masarykova nádraží v Praze, ale pokud bude zájem, mohou se další schůzky konat i v Českém Brodě. 

Na setkání budou zváni i po domluvě vybraní odborníci.  

Bližší informace: kavarnanejen@email.cz nebo tel.: 721 085 141 

V roce 2019 zachováme počet setkání PS pro rovné příležitosti 3x ročně a jeden společný s pracovní 

skupinou pro předškolní vzdělávání.  

A 4. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

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

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

to, že školy sídlí ve více budovách (přecházení / přejíždění kantorů). Dále se jedná o povolání, které je 

špatně finančně ohodnoceno a když by nebyl problém s kapacitou škol, tak pro změnu nemá ve 

školách, kdo učit.  

ZŠ Přistoupim – poptávali učitele/ku, zástup za mateřskou dovolenou, nová učitelka nastoupí od 

11.2018, mají 47 dětí, 2 místa nechávají volné pro přistěhovalce na pokyn paní starostky.  

ZŠ Bylany – proběhla přístavba a rekonstrukce ZŠ za účelem navýšení kapacity. Stará budova byla 

opravena z peněz obce za 2,5 mil. Kč. Nová budova byla vybudovaná z dotace za 12 mil. Kč. Není 

bezbariérová. Aby obec mohla opravit stávající část budovy, tak musela prodat pozemky za budovou 

ZŠ. Na pozemcích bude vybudováno 35 domů. V současné chvíli jsou v ZŠ Bylany 4 třídy. Až budou 

https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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nové děti z nových domků, tak zanikne družina, výdejna a bude se na zahradě přistavovat, pokud to 

bude finančně možné. Po volbách zatím není jasné, kdo bude starostou. Současný pan starosta už 

nechce nadále být starostou a noví zájemci nejsou. Obec vlastní pouze 1 objekt v centru obce Bylany. 

V brzké době se bude rozšiřovat MŠ Chrášťany na 2 třídy a zvyšovat kapacita na 50 dětí. Obec získala 

dotaci na rozšíření kapacity. Do ZŠ Bylany se shání učitel/ka a místo je nabízeno i s možností bytu. Na 

volné místo se zatím moc zájemců nepřihlásilo a pokud ano, tak poté co obdrželi informaci o tom, že 

byt se nachází ve škole, zájem opadl.  

ZŠ a MŠ Vitice – ve Viticích mají novou paní učitelku, fungují 2 třídy, proběhly interiérové změny 

k lepšímu.   

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

desetinásobný převis zájemců o studium). ZUŠ pořádá až 200 akcí/rok. Většina kantorů učí, ale 

neuživí se tím, musejí mít další aktivity mimo ZUŠ. Problém jsou prostory – stávající nestačí. 

Optimálně by měla ZUŠ sídlit v jedné budově (různé přístroje apod. pro jednotlivé předměty by bylo 

obtížné převážet). Zvažují pořádání odborných seminářů s Národním institutem vzdělávání a dále 

výuku v dopoledních hodinách pro důchodce. Paní Fejfarová nabízí možnost průzkumu zájmu mezi 

důchodci. Funguje velmi dobře ochotnický divadelní spolek.  

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

do 6. třídy z malotřídních škol, škola je plná po střechu. Budou 2 první třídy, odejdou 2 deváté třídy, 

nejsou kapacity, nejsou učitelé.  

Paní Fejfarová (OSPOD) – zmínila existenci ZŠ Březová Brno, které umožňují vzdělávání formou e-

learningu a to včetně navazující vzdělávání. Nyní mají pobočku i Praze.  

Paní Soukupová  - informovala, že Město Český Brod podalo žádost o dotaci na stavební úpravy 

bývalého ředitelství nemocnice v Českém Brodě (naproti nové budovy ZŠ v areálu nemocnice), kde by 

měly vzniknout nové prostory pro PPP, které by umožnily navýšit její kapacitu a dále pro ZŠ a PrŠ s , 

tréninkovými byty, specializovanými učebnami a tréninkovou kavárnou. Nyní je žádost v procesu 

hodnocení.   

Příští setkání je plánováno na 12. února 2019 od 14:30 – 16:30 hod. Místo setkání bude upřesněno. 

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

Děkujeme předem. 

Kontakt: 

Email: skolyorp@cesbrod.cz 

Mobil: +420 703 143 824 

Příloha:  

Biofeedback  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Zapsala: Gabriela Vraj 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 23. 10. 2018 

 

 



EEG BIOFEEDBACK TRÉNINK - REVOLUČNÍ METODA PRO ZDOKONALOVÁNÍ ČINNOSTI 
 

Co je EEG BIOFEEDBACK? 
EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení 
mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o 
ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln. Zároveň se naučíte,  jak je uvést do souladu.  
 
Jak se provádí? 
Při vstupním vyšetření se zjistí, co si přejete, resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit, 
jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění nebo naopak trpíte nespavostí, depresemi a 
dalšími z celé řady obtíží pocházejících z neschopnosti mozku najít správnou cestu řešení.  
Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn 
odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je 
dlouhodobý. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a 
zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v 
konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do 
podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" 
ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v 
žádoucím pásmu mozkových vln, jste odměňováni za dobré výsledky. Tak mozek sám rozvíjí proces 
učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. 
.  
Proč je tato metoda účinná? 
Především proto, že EEG Biofeedback trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl 
potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení, a tou 
druhou je pohodlnost, lenost, snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se 
rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, jen se mu musí ukázat, jak na to a právě 
o tom EEG Biofeedback je. Pomůže Vám významně zpomalit přirozený proces snižování mozkové 
aktivity. Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho se 
nemůžete učením mozku přetížit. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i 
nových funkcí.  

 
Jak dlouho trénink obvykle trvá? 
Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti vašich potíží a na vašem věku. 
Orientačně ji lze odstupňovat takto: 
Pokud jste dospělý/á a váš mozek funguje dobře, ale chcete si ještě zlepšit svůj výkon (manažeři, 
podnikatelé, duševní pracovníci), postačí vám jako kondiční trénink 10 sezení. U prosté poruchy 
pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých 30. Pro 
úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení - dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, 
nebo poruchy  chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba 
60 sezení (u dospělých cca 40).  
U závažných potíží, jako jsou epilepsie, mozková obrna, stavy po úrazech hlavy apod., počítejte s 60 
až 80 sezeními pro dosažení výrazného a trvalého účinku.  
 
Jak častá by měla být tréninková sezení? 
V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2-3x týdně i častěji. Když se dostaví 
zřetelné výsledky, můžete tempo zvolnit na 1-2 sezení týdně.  
 

EEG BIOFEEDBACK  trénink zlepšuje: 
 

 Pozornost, orientaci 
 Psychomotorickou koordinaci 
 Rychlost (reakční dobu) 
 Relaxaci i koncentraci  
 Sportovní výkony – zejména střelbu 

všeho druhu, golf 
 Umělecké výkony – tanec, hra na 

hudební nástroj, malování 
 Posttraumatickou stresovou poruchu 
 Poruchy spánku v dětství a v dospělosti 
 Poruchy paměti  

 Trému, napětí před a při výkonu 
 Poruchy chování 
 Deprese 
 Závislosti (alkohol, kouření, drogy, 

hraní) 
 Manažerský syndrom  
 Chronické bolesti hlavy, migrénu  
 Rehabilitace po mrtvici  
 Autismus  
 Syndrom chronické únavy


