
 

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 jednání, 17. 10. 2019, 14:30 – 16:30 hod. 

Sportovní areál Na Kutilce, Sokolská 895, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ 

Tuklaty), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod), celkem zastoupeno 4 školy 

Další:           Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Librová Iveta (TJ Slavoj), Kecová Alexandra, Žídková Olga 

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

Omluveni: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Fejfarová Martina (koordinátor), Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), 

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

Lancová Veronika (PPP Český Brod), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská),  

 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků 

2. Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

3. Představení a prohlídka sportovního areálu Na Kutilce 

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

5. Závěr, další postup 

 

Ad 1. Přivítání účastníků 

Setkání zahájila J. Soukupová, která přivítala účastníky a poděkovala paní Librové ze SK Český Brod  za 

možnost sejít se v nově vybudovaném  Sportovním areálu Na Kutilce. Dále představila paní Olgu 

Žídkovou, která od 1. listopadu nastupuje na pozici referenta pro školství za paní Ing. Šárku 

Jedličkovou a zároveň doplní realizační tým projektu. Tím dojde k naplnění aktivity č. 8/2019 ročního 

akčního plánu (Propojení projektového pracoviště MAP s pozicí referenta školství) 

 

Ad 2. Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III  

Poté JS informovala o proběhlých a plánovaných akcích (přehled viz příloha), které jsou pravidelně 

aktualizovány na stránkách projektu https://skoly-orp-cb.eu/ . Zvláštní pozornost byla věnována 

následujícím aktivitám: 

https://skoly-orp-cb.eu/
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- celodenní exkurze do OPEN GATE – středa 6. 11. 2019, on-line přihlášky na https://skoly-orp-cb.eu/ 

do 1. 11. 2019, zajištěna společná doprava, zúčastnit se může max. 15 osob.  

- setkání asistentů pedagogů a školních asistentů s pracovníky PPP proběhlo 17. 9., a další je 

plánované 14. 11. 2019 v kavárně U Madony. Na setkání bude přítomna speciální pedagožka Mgr.  

Tereza Tomková, která pracovala v PPP Nymburk a nyní pracuje v PPP Český Brod. Ta v průběhu září 

kontaktovala e-mailem všechny naše školy v regionu a je možné si jí objednat i ke  konzultaci 

ohledně  podpory asistentů nebo učitelů při vzdělávání žáků s SVP přímo do školy. Též bude provádět 

v tomto školním roce screening školní zralosti předškoláků v MŠ (na vyžádání příslušné MŠ).  

Přítomní členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti jednomyslně podpořili setkávání asistentů 

a navrhly vytvořit z nich pracovní „podskupinu“.    

- inspirativní kavárna s válečnou novinářkou Petrou Procházkovou v kavárně U Madony – 14. 11. 

2019 

- uskutečnila se první schůzka PS pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků, která byla kladně 

hodnocena, skupina je stále otevřená a je možné se do ní ještě přihlásit, další setkání 27. 11.2019  

- 10. 12. 2019 proběhne letos poslední setkání s Mgr. Veselou v Říčanech, které bude celodenní a 

bližší informace budou na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/ 

- seminář „Zdravotní cvičení pro pedagogy“ funguje každé pondělí od 14 a od 15 hod. s pí. Krutskou. 

Pokud bude zájem, tak by se naplánovalo pokračování semináře.  

- každé úterý probíhá Trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina. Ve skupině jsou ještě volná 

2 místa.  

- ve středu začalo 9x KAFE s rodiči o dětech, výchově a rodičovství, které vede Mgr. Alexandra 

Kecová, psycholožka. Rodiče vypadají spokojeně, do skupiny je možnost je ještě přidat. Setkání 

probíhá každou středu v PPP Český Brod. Stačí napsat email: alexandra.k@email.cz  

Dále Mgr. Alexandra Kecová, náš sdílený intervenční psycholog pro ORP Český Brod, představila 

možnosti své intervenční práce přímo na školách a zodpověděla dotazy přítomných členů. Je možné ji 

využít pro práci s žáky všech věkových skupin (různé preventivní programy, individuální program 

s dětmi i skupinový pro třídu. Aby mohla být psycholožka přítomna ve třídě, tak je nutné mít souhlas 

od rodičů, že je ve třídě psycholog (např. program prevence sociálně patologických jevů). Paní 

Kecová slíbila, že zašle na vyžádání formulář, který by bylo možné použít. V případě potřeby 

kontaktujte přímo paní Kecovou - alexandra.k@email.cz . O své kladné zkušenosti s činností Mgr. 

Kecové informovala přítomné ředitelka ZŠ Tuklaty, Mgr. Plesná. Se žáky ZŠ Tuklaty pí. Kecové 

pracovala opakovaně, hodně to dětem a celému kolektivu pomohla. Dělala s dětmi i aktivity venku a 

děti byly nadšené.  

Pí. Pačesová se podělila o čerstvou zkušenost s Mgr. Lenkou Kohoutkovou, naší sdílenou 

psychoterapeutkou a speciální pedagožkou, která nabízí možnost supervize a vedení balintovské 

skupiny pedagogů Kontakt na pí. Kohoutkovou je: lenka.koh@seznam.cz 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:alexandra.k@email.cz
mailto:alexandra.k@email.cz
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Dále byli účastníci informováni o akci Veletrh úspěch pro každého žáka, který se koná 29.-30. 11. 
v Praze, program viz příloha. Přihlásit se je možné on-line  zde do 5. 11. 2019. Lze financovat 
z projektu. 

Roční akční plán implementující opatření MAP se nám vesměs daří plnit. Chybí ještě uskutečnění 
společné exkurze do školy v rámci EU. Máme nabídku na exkurzi do Polska. Zúčastnění doporučují ji 
přesunout až do dalšího kalendářního roku. Mgr. Šnajdrová nabízí kontakty na školy v Řecku. 

Ad 3. Představení a prohlídka sportovního areálu Na Kutilce 

 

Paní Iveta Librová představila nově rekonstruovaný atletický areál Na Kutilce. Ten nově nabízí kromě 

vyzkoušení všech atletických disciplín pod vedením kompetentních trenérů a využití hřiště pro 

míčové hry i výuku ve třídách. Paní Librová informovala o akci Základní školy a Praktické školy, kdy se 

do sportovních aktivit na Kutilce zapojili i žáci s různým způsobem handicapovaní, včetně vozíčkářů. 

Zúčastnění živě diskutovali o možnostech využití areálu.  Pan Pěnkava vyslovil návrh na sportovní 

turnaje škol v rámci Českobrodska, což bylo přítomnými podpořeno. Zvláště je zájem o aktivity, kdy 

budou zapojeni všichni žáci ze třídy. Přítomní navrhují zařadit tyto aktivity spolupráce do akčního 

plánu MAP pro rok 2020. Mimo to mají zájem i o spolupráce jednotlivých škol se SK Český 

Brod.  V případě zájmu je možné kontaktovat přímo paní Librovou – iveta.librova@atlas.cz.   

V rámci projektového dne je možné propojit tělesné aktivity s environmentální či jinou teoretickou 

výukou. Domluveno pilotní ověření projektového dne pro 2 malotřídní školy (ZŠ Vitice a ZŠ 

Přistoupim) na 31. 10. 2019.  

Poté si přítomní prohlédli celý areál. 

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

  

ZŠ Vitice – nové venkovní hřiště, jen je malé. Nedaří se sehnat lektora na cvičení. Kutilka nemá 

kapacitu nabídnout trenéra, obecně chybí lektoři.  Rádi by nabídli dětem i rodičům kroužky 

v tělocvičně školy. Kontakt na cvičitele i jiné lektory vítán.   

Dokolečka, z.s. – získali peníze na nářadí do tělocvičny. Obec poskytla KD, kde mohou cvičit, podařilo 

se získat maminku s trenérským kurzem. Probíhá výběrové řízení na rekonstrukci prostor pro výuku, 

byl prodloužen termín do konce října, v listopadu by se mělo začít stavět. Setkání pracovní skupiny 

v nových prostorech je reálné spíš až v 09/2020. V současné době vzdělávají 33 žáků v režimu 

domácího vyučování. Z kapacitních důvodů jsou nuceni velmi intenzivně využívat metodiku „Učení 

venku“ trénovanou na letní škole pedagogů.   

Region Pošembeří, o.p.s – Samira Goldšmídová poinformovala o aktuálně otevřené výzvě z OPZ – 

Sladění rodinného a pracovního života II. – více na www.posemberi.cz . V rámci výzvy (do konce 

listopadu 2019) je možno žádat na dětské kluby, skupiny a organizaci příměstských táborů.  

https://docs.google.com/forms/d/19gKEaLYYURpX9dlyo-imk7l8jT7_B93DH_DxOiiepRo/viewform?edit_requested=true
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ZŠ a PrŠ Český Brod – pí. Šnajdrová – nová legislativa ohledně přímé práce asistentů v rozsahu 36 

hodin týdně platí pro speciální školy již od září.  To přináší řadu problémů především v možnosti 

získání a udržení asistentů, kteří jsou v tomto typu školy nepostradatelní. Dále je připravováno 

vybudování sociálního zařízení v suterénu školy.   

Škola již potřetí vyhrála první místo za Středočeský kraj o Hejtmanův pohár. Jedná se o celoroční 

soutěž. Předání ceny proběhne na Staroměstské radnici a zároveň s tím bude i prohlídka radnice.  

ZŠ Poříčany – proběhla kolaudace rekonstrukce „starého křídla“ MŠ. Stále zůstávají 2 strany vad a 

nedodělků, které musí zhotovitel odstranit. Díky rekonstrukcím mají aktuálně děravé přístupové 

cesty v okolí MŠ a ZŠ, venku nepořádek. Exkurze do nových prostor by byla vhodná nejdříve na jaře 

2020. Pan Pěnkava navrhuje utrhnout se od Kolína a začít si pořádat jako ORP Český Brod vlastní 

turnaje, sportovní klání, atletické závody, malou kopanou a setkávání ZŠ. 

ZŠ Tuklaty – zúčastnili se soutěže v Kolíně „Není zvíře jako zvíře“ a ze 17 týmů se ZŠ Tuklaty umístila 

na 3 místě. Nemají tělocvičnu, jezdí přes zimu do Čelákovic do haly. Pronajímají si autobus a do haly 

jezdí 3. – 5. ročník a 1. a 2. ročník jezdí na plavání.  

 

Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání je plánováno na 4. prosince 2019 od 14:30 – 16:30 hod. v kavárně U Madony 

v Českém Brodě. Pozvánka bude zaslána.  

Kontakt: 

Email: skolyorp@cesbrod.cz 

Mobil: +420 703 143 824 

Příloha:  

Program Veletrh úspěch pro každého žáka 

Zapsala: Gabriela Vraj 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 17. 10. 2019 
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