
 

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

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z 5. jednání, 12. 2. 2019, 14:30 – 16:30 hod. 

ZŠ Kounice 363, 28 15 Kounice 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), Koželská Jaroslava (ZŠ 

Bylany), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ 

Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český 

Brod) 

celkem zastoupeno 7 ZŠ, 1 ZUŠ a Dokolečka z.s. 

Další: Fejfarová Martina (koordinátor), Lancová Veronika (PPP Český Brod) 

Omluveni: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice) 

Hosté: Nekolný Jakub (starosta města Český Brod), Bukovská Zuzana (Učitel naživo), Libor Pospíšil 

(Učitel naživo), Nešetřil Ondřej (Prostor+), Tůmová Jana (město Český Brod) 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela, Lucie Tlamichová 

 

Program setkání:  

1. Přivítání účastníků a aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

2. Učitel naživo – prezentace zástupců www.ucitelnazivo.cz 

3. Průzkum závislostí mezi žáky 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Prohlídka ZŠ Kounice 

Ad 1. Přivítání účastníků a aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Setkání zahájila J. Soukupová (RT MAP), která přivítala účastníky a poděkovala panu řediteli Jedličkovi 

za možnost sejít se zde ve škole. Dále představila program dnešního setkání.   

J. Soukupová (RT MAP) informovala o ukončení pracovního poměru dr. Aleny Bauerové k 31. 12. 

2018, která bude s námi nadále spolupracovat pouze externě. 

Další diskuse byla věnována rozboru dosavadních aktivit projektu a očekáváním pro další období, 

které by bylo vhodné zařadit do ročního akčního plánu rozvoje výchovy a vzdělávání.  

Co nás čeká?  
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Terapeutická skupina rozvoje  jazykových schopností dle prof. Elkonina v PPP pod vedením Mgr. 

Mkškovské pro předškoláky a žáky z 1. tříd s problémy. Přihláška na www.orp-cb.cz 

23. – 24.2.2019 – výjezdní zasedání PS pro předškolní vzdělávání (PhDr. Pekařová - Stres a relaxace, 

Mgr. Ulíková – kreativní dílna) 

26.2.2019 – Novinky ve školské legislativě – Pavel Zeman 

11.3.2019 Inspirativní kavárna nejen pro rodiče – Výchova bez poražených (manželé Vávrovi) 

Víkendový kurz pro rodiče Výchova bez poražených – 17.3., 31.3., 14.4. a 28.4. 2019  

Řídící výbor 2.4:2019 

Společné jednán pracovních skupin s ČSI (9.4.2019 ?) 

6.5.2019 Seminář s Mgr. Michaelou Veselou – efektivní komunikace s rodiči 

16.5.2019 Inspirativní kavárna nejen pro rodiče s Petrou Procházkovou (Jak přistupovat 

k informacím) 

4.6.2019 – Pracovní skupina 

19. – 23.8.2019 Letní škola pedagogů 

19.9. 2019 – Mgr. Veselá – Vedení třídnické hodiny (NIDV) 

 

Následně předala slovo zástupcům Učitel naživo.  

Ad 2. Učitel naživo – prezentace zástupců www.ucitelnazivo.cz 

Libor Pospíšil, zástupce „Učitel naživo“ prezentoval možnosti, jak získávat a vzdělávat budoucí učitele 

a co to je projekt „Učitel naživo“. Program je určen pro lidi, kteří mají dokončené magisterské 

studium. Program zahrnuje více než 50 % hodin praxe. Absolventi  programu „Učitel naživo“ mohou 

učit na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ. Jedná se o dvouletý intenzivní program. Více na 

www.ucitelnazivo.cz/o-programu 

Přihlášky je možné podávat do 27. února 2019. Jedná se o dvouletý program, který má 800 hod. a 

stojí to celkem 38.000 Kč. Nabírají v tuto chvíli cca 30 studentů na region.  

Je možnost vybudovat výcvik na míru přímo v regionu. Dle zájmu je možné jednat přímo v regionu.  

 

Dotazy:  

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany): Co má absolvent na diplomu?  

 p. Pospíšil (Učitel naživo): Učitelství pro 2. stupeň a střední školu.  

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany): Jak často učitel chybí ve škole.  

 p. Pospíšil (Učitel naživo): 1 den v týdnu chybí. Praxe se nedělá na škole, kde učitel učí a díky 

jednomu stálému dni v týdnu je možné naplánovat dopředu výuku na ZŠ.   

http://www.orp-cb.cz/
http://www.ucitelnazivo.cz/
http://www.ucitelnazivo.cz/o-programu
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 Učitel naživo vyrostl z nadace Depozitum Bonum, nadace České spořitelny. V rámci 

zkušeností, které tam byly sesbírané se vydělil projekt Učitel naživo a největším sponzorem je 

ČS.  

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany): Se kterými školami spolupracujete?  

 p. Pospíšil (Učitel naživo): S hodně inovativníma ZŠ a úplně obyčejnými ZŠ (ZŠ Kunratice, 

alternativní školy, běžné školy). Seznam všech těchto škol je na internetu. Na exkurze se jezdí 

na hodně zajímavé, specifické ZŠ – Chrudim, Finsko – dobrovolná exkurze atd. Provázející 

učitelé se rekrutují ze spolupracujících ZŠ.  

 pí. Soukupová (RT MAP) – Máte zájem o to, aby se některá naše ZŠ zapojila jako 

spolupracující ZŠ? L. Pospíšil: Ano, máme zájem.  

 J. Slavík (ZŠ Žitomířská) – limitující budou finance, protože nebude možnost použít státní 

finance. Finance mohou jít z jiných zdrojů. (město, projekt) 

 p. Nekolný (starosta města Český Brod) – město by mohlo přispět. 25.000 Kč za rok na 

vzdělání je možné z rozpočtu města použít.  

Program - Ředitel naživo 

Členové expertní rady – lektoři. Kurz je pro současné ředitele, kteří se chtějí zdokonalovat. Do kurzu 

chodí dvojice z jedné školy. Ideálně ředitel a zástupce. Jedná se o to, aby se ředitel a potažmo ZŠ 

někam posunula. Na začátku jde o zapojení 25 ZŠ, 50 účastníků. Přihlašování začíná 27. března 2019, 

a v tuto dobu budou veškeré údaje na webu. Informace na reditelnazivo.cz. Čas na přihlašování 5 

týdnů. Květen 2019 přijímání účastníků, srpen úvodní intenzivní setkání (3 dny), srpen 2019 – červen 

2021 průběh pilotního programu. Kurz bude mít 350 hod. Předpokládaná cena za jednoho účastníka 

bude 25 – 40.000 Kč na 1 rok a 1 účastníka. Všechny termíny jsou známy už v červnu, tak aby se daly 

zakomponovat v přípravném týdnu do plánu výuky na škole. Žádný termín není v červnu a v září.  

 

Kontakt na koordinátora ředitelského programu:  

Libor Pospíšil, Libor.pospisil@ucitelnazivo.cz, 737 809 141. 

Hledají studenty, provázející učitele. Zvažují i to, zda neudělat pilotní projekt v regionu po dohodě 

s krajem, regionem, který by do toho vstoupil finančně.  

Ad 3. Průzkum závislostí žáků  

Uvedla Mgr. Jana Tůmová (město Český Brod, odbor sociálních věcí, Komunitní plánování sociálních 

služeb) – Projekt se potkává s komunitním plánování sociálních služeb. Je potřeba zjistit, jak to na ZŠ 

vypadá se zneužíváním návykových látek, sociálních sítí, atd. Město požádalo o spolupráci Prostor 

plus, který vytvořil dotazníky (gamblerství, hraní na pc, návykové látky) a se řediteli ZŠ se chtějí 

domluvit na tom, jak nejlépe dotazník využít a distribuovat.  

Ondřej Nešetřil z Prostor +  se představil a zeptal se ředitelů ZŠ na to od jakého věku jsou žáci schopni 

vyplnit dotazník sami. Dotazník je psán, tak aby byl blízký dětem.  Dotazníky zašle ředitelům, aby se 

na ně mohli podívat.  
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Bylo by možné poptávat počítačovou učebnu, kde by děti přes google formuláře vyplnili dotazníky 

napřímo? Jednalo by se třeba o 1 den v učebně, kde by se střídaly třídy. Výstupy vyhodnotí  Prostor+. 

  

Diskuse: 

 pí. Koželská (ZŠ Bylany) – posunula by to od 4 třídy kvůli množství textu, jedná se o dobrý 

nápad. Souhlasí s počítačovou učebnou. 

 pí. Nováková (ZŠ Přistoupim) – ano také. 

 pí. Šnajdrová (ZŠ a PrŠ) – předčítat text, projekční plátno. 

 pí. Pačesová (Dokolečka) – jedná se o první stupeň, třeťáci, čtvrťáci by to zvládli a zvládnou si 

to sami. 

 p. Jelínek (ZŠ Kounice) – některé dotazování si na ZŠ dělají sami.  

 pí. Soukupová (RT MAP) – budou výstupy pro celý region, poskytne to určitě srovnání. Město 

Český Brod přispívá na komunitní práce, výměny stříkaček. Jedná se o dobrovolnou aktivitu, 

pokud to někdo nechce, tak to není povinné.  

 p. Slavík (ZŠ Žitomířská) – největší škola, děti od 5. ročníku mají informatiku a účet google. 

Jediný problém je se 4. ročníky, kteří nemají google účet a pak by se to muselo udělat přes 

google formulář.  

 p. Charvát (ZUŠ Český Brod) – vlastní dotazování ne, prakticky by se to nezvládlo.  

 pí. Plesná (ZŠ Tuklaty) – 4. a 5. třídy ano, počítačová učebna také půjde použít. Je nutný 

souhlas rodičů?  

 pí. Koželská (ZŠ Bylany) – souhlas rodičů mají na vše možné. 

 pí. Jelínek (ZŠ Kounice) – z hlediska GDPR je to v pořádku, nejsou tam žádná data, dotazník je 

anonymní. 

 pí. Plesná (ZŠ Tuklaty) – kdo to organizuje? Tak aby se dalo odpověď kvalifikovaně rodičům.  

 p. Tůmová (město Český Brod) – připravíme za město Český Brod adekvátní odpověď. 

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany) – nemyslí si, že by bylo vhodné údaje porovnávat a zveřejňovat 

veřejně. Na každé ZŠ se najdou vtipálci, kteří si budou vymýšlet.  

 p. Nešetřil (Prostor+) – odpovědi vtipálků se dají ošetřit, vyřadit a zpracovat odděleně. Při 

jednání s dětmi bude aplikován kamarádský přístup a apelováno na správné vyplnění.  

 pí. Tůmová (město Český Brod) – výsledky se nebudou zveřejňovat veřejně. Výsledky by 

mohly být přístupné pro ředitele pro srovnání. Výsledky budou za celé ORP.  

 pí. Plesná (ZŠ Tuklaty) – jak dlouho bude trvat vyplnění dotazníků?  

 p. Nešetřil (Prostor+) – asi 20 minut, starší ročníky i rychleji. Během vyučovací hodiny se 

mohou vystřídat v počítačové učebně 2 třídy.  

 p. Slavík (ZŠ Žitomířská) – na začátku by měla být možnost sdělit ústně nebo v dotazníku, že 

je možné odmítnout vyplnit dotazník.  

 p. Nešetřil (Prostor+) – ano, zakomponujeme to.  

 pí. Plesná (ZŠ Tuklaty) - navrhuje, aby byla každá ZŠ oslovena pane Nešetřilem. Domluva je, 

že termíny budou domluveny ve spolupráci s městem Český Brod (Jana Tůmová, Jiřina 

Soukupová).  
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Závěrečná domluva se ZŠ, městem Český Brod a Prostor+ je testování od 4. ročníku. Spuštění 

dotazníku bude po jarních prázdninách, tj. druhý týden v březnu 2019. Individuálně se každá ZŠ 

domluví s panem Nešetřilem (Prostor+). Dotazníky budou zaslány členům PS pro rovné příležitosti. 

Ad 4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

 

Co nového na ZŠ: 

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany) – všechno při starém, podle průzkumu v září naplní počet dětí a 

okolní vesnice budou mít problém. Budou mít akci Edison, týdenní program, budou mít 8 

cizinců, kteří budou postupně navštěvovat třídy a představovat svou zemi.  

 pí. Plesná (ZŠ Tuklaty) – hodně nemocných učitelů. Pokud je nějaká akce, tak nejlépe 

odpoledne. Neprodloužená smlouva p. Milému, proto asi nebude chodit na setkání PS. Okolní 

vesnice se ptají, zda mohou vzít prvňáky. A šesťáci nemají kam jít. 11 jich bylo vzato do 

Nehvizd. 5 jich zatím nemá kam jít. Mají novou speciální pedagožku, 1x týdně dělá nápravy.  

 pí. Soukupová (RT MAP) – připomněla možnost využití biofeedbacku  

 p. Slavík (ZŠ Žitomířská) – nyní projekt Edison na ZŠ, 4 cizinci, zajímavá zkušenost. Chodí do 

výuky, hovoří anglicky, představují svou zemi a kulturu a chtějí se naučit česky. Jsou na ZŠ na 

týden, celkově asi 6 týdnů a jsou ubytováni u rodičů žáků. Kapacitně jsou stále na tom stejně. 

Při jednání se starostou, místostarostou se dohodli na tom, že by bylo vhodné během 3 – 4 

let přistavovat ZŠ. Prvňáky vezmou, ale šesťáky bude problém umístit. Na gymnázium 

vezmou tak 10 dětí, nebude kapacita. První třídy budou 3 ZŠ Žitomířská a 3 ZŠ Tyršova.  

 p. Charvát (ZUŠ Český Brod) – příští týden nastupuje inspekce po 6 letech. V pondělí byly 

zahájeny práce na projektové dokumentaci jedné vily na ZUŠ, tak aby mohli být v jedné 

budově. Vše závisí na zastupitelstvu.  

 p. Nekolný (město Český Brod) – v letošním roce se bude dávat dohromady školní 

stravování, vyrůst by měly 2 výdejny a školní jídelna. Financování letos a příští rok, přislíbena 

dotace. Kapacita ZŠ na – vyprojektovat dostavbu ZŠ Žitomířská, v letošním roce zpracovat 

kompletní dokumentaci a následně požádat o dotaci od letošního, příštího roku. Pak se uvidí, 

zda to bude úspěšné. Končí smlouvy na zajištění docházky okolních obcí – jsou 2 možnosti. 

Bude se zřejmě navyšovat úhrada žáka za rok. Budou doufat, že bude podpořena dostavba ZŠ 

Žitomířské. Jednání se starosty je plánováno. Okolní obce měly zaslat počet žáků, které 

mohou přijít do českobrodských ZŠ. Vyjádřilo se velmi málo ZŠ, oficiálně 2, 2 neoficiálně 

a zbytek se neozval.  

 p. Jelínek (ZŠ Kounice) – první ročník budou 2 třídy a budou muset vybudovat šatny a víc 

prostoru nemají. Šesťáci se nevejdou, odejdou tak 2 – 3 děti. Třídy jsou početné cca 28 dětí, 

spíše menší, více dětí se nevejde.  

 pí. Fejfarová (město Český Brod) – zveřejněná informace k MŠMT, doporučení postupu 

k nevyzvednutí dítěte z MŠ, družiny. Byl vydán doporučený postup, v žádném případě nevolat 
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policii a OSPOD, co nejcitlivější postup. ZŠ mají zapojit starostu, pověřenou osobu, kdo se o 

dítě postará.  

 pí. Soukupová (RT MAP) - 26. února 2019 setkání starostů – dát informaci o projektu „Učitel 

naživo“ 

 pí. Lancová (PPP Český Brod) – screeningy v MŠ, možnost eventuálního rozšíření, problém se 

spádovostí, rodiče dětí se ptají na umístění děti do 6. tříd.  

 Pí. Pačesová (Dokolečka) – žádost do IROPu, formální hodnocení, zatím se neví, kdy se bude 

stavět. Rekonstrukce přízemí truhlárny, bývalá chalupa, 3 – 4 třídy. Nyní mají 24 dětí, 

využívají 2 prostory pořád a 1 občas pro menší skupinky. Ani neví, zda někoho vzít na rok 

2019/2020. Pokud projekt vyjde, tak to bude k využití až od roku 2020/2021.  

 p. Pěnkava (ZŠ Poříčany) – děti neumí číst, rozbory básní jsou důležité. 

 pí. Šnajdrová (ZŠ a PrŠ Český Brod) – přibývají děti ze ZŠ, většinou to jsou poruchy chování, 

pozornosti, jsou nadané. Ve třídě je paní učitelka, paní asistentka, 3 oddělení, první pololetí 

se učily s dětmi pracovat. Na 1. dubna 2019 je nahlášená finanční kontrola ze Středočeského 

kraje. Proběhne masopustní průvod, připojila se školní jídelna, bude masopustní oběd. Zápis 

bude a nebudou brát děti bez mentálního postižení, chybí personál. Do školy vozí děti až 

z Prahy.  

 p. Jedlička (ZŠ Kounice) – na inzerát se přihlásilo 15 lidí, z toho 14 kvalifikovaných  

 pí. Nováková (ZŠ Přistoupim) – hrozí se zápisu a odchodu páťáků, odchází 11 dětí a 15 jich 

přijde.   

 pí. Soukupová (RT MAP) - – výjezdové školení pro ZUŠ pořádané MAP Čeronšice začátkem 

dubna v Poděbradech. JS přepošle pozvánku Mgr. Charvátovi 

Ředitelé navrhují, aby se starostové domluvili, postavili svazkovou školu. 

Ad 5. Prohlídka ZŠ Kounice -  

Příští setkání je plánováno na 4. června 2019 od 14:30 – 16:30 hod. na ZŠ Poříčany. 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: Zapsala: Gabriela Vraj 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 12. 2. 2019 
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