
 

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 1. setkání, 5. 3. 2018, ZŠ a MŠ Poříčany 

Přítomni:  

ZŠ: Jiří Slavík (3), Ludmila Plesná (5), Václav Pěnkava (6), Jana Šafářová (6), Renata Nováková (7), 

Marie Šnajdrová (9), Linda Pačesová (Dokolečka z.s.),  

PPP Český Brod: Veronika Lancová  

RT: Jiřina Soukupová, Alena Bauerová, Veronika Svěcená 

Omluveni: 

ZŠ: Jaroslava Koželská (1), Martin Dušek (2), Jaroslav Urban (4), Renata Palacová(8),Tomáš Charvát (ZUŠ) 

Program: 

1) Aktuální informace k projektu  

2) Pracovní skupiny – pro rovné příležitosti, pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti 

3) Veronika Lancová – výsledky screeningu školní zralostí v MŠ 

4) „ŠKOLÁK“ pro ORP Český Brod 

5) Výběrové řízení pro právní poradenství 

6) Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

7) Různé 

8) Prohlídka přístavby ZŠ 

Ad 1). 

J. Soukupová přivítala přítomné a představila nové členky týmu, paní PhDr. Alenu Bauerovou, která 

byla zapojena i do obou předchozích projektů,a paní Bc. Veroniku Svěcenou, která nahradila Ing. 

Miloslavu Tůmovou. Obě pracovnice se podílely i na zpracování Strategického plánu města Český Brod.  

J. Soukupová dále informovala o cílech projektu. Projekt zahrnuje kromě administrace a evaluace dvě 

hlavní oblasti aktivit: 

a) pokračování procesu propojování vzájemné spolupráce a společného plánování rozvoje výchovy 

a vzdělávání na Českobrodsku, 

b) realizace aktivit, naplánovaných v předchozí části projektu, zvláště ročního akčního plánu - 

www.skoly-orp-cb.eu (viz Přílohač. 1). 

Dne 19. února 2018 již proběhlo první jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání, které 

pokračovalo „kulatým stolem“ na téma školní zralost s učitelkami MŠ a elementaristkami ZŠ. Impulzem 

k tomuto setkání byly výsledky screeningu školní zralosti, který provedly specialistky Pedagogicko-

psychologické poradny v Českém Brodě (PPP ČB). Na tuto aktivitu budou navazovat další akce. 

http://www.skoly-orp-cb.eu/
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Dále proběhly informace o chystaných akcích (viz závěr zápisu) a diskuse k 4. ročníku Letní školy 

pedagogů, která letos proběhne ve dnech pondělí 20. až pátek 24. 8. 2018 v Poděbradech. Předběžný 

program je sestaven na základě výsledků ankety Účastníci byli vyzváni k návrhům na doplnění programu 

a tipům na vhodné lektory: 

 Problematika kritického myšlení–Mgr. Kateřina Šafránková(více na www.nakladatelstvi–

safran.cz) nebo Mgr. Hana Košťálová. Přímo na stránkách kritického myšlení jsou také kurzy, ale 

nejsou s nimi dobré zkušenosti. 

 Matematika – PaeDr. Renata Wolfová, pracovala v PPP s řadou klientů s diagnostikovanou 

dyskalkulií a má vlastní metodu na uvědomování matematických pojmů. 

 Mgr. Jiřina Bednářová – školní zralost 

 PhDr. Kateřina Fořtová – inkluze ve školách 

Bylo domluveno, že společnost Skutečnězdravá škola, která již několikrát oslovila J. Soukupovou 

s nabídkou své prezentace (100,- na osobu), bude pozvána na některé z příštích setkání MŠ a ZŠ.  

Ad 2) 

Řídící výbor projektu jmenoval 5 pracovních skupin (PS) pro proces aktualizace MAP a pověřil realizační 

tým oslovením vhodných členů. Schválil strategii, kdy k účasti bude vyzván větší počet osob, který bude 

případně navýšen či ponížen dle potřeb skupiny. Každá skupina se bude scházet 4 x ročně a rok 2018 je 

určen k jejich ustavení, nastavení pravidel a provázání. Jedná se o skupiny: 

1) PS pro předškolní vzdělávání (základ tvoří zástupci všech MŠ v regionu), 

2) PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání (základ tvoří zástupci všech ZŠ, odbor sociálních věcí a 

PPP ČB), 

3) PS pro matematickou gramotnost (základ tvoří vyučující matematiky nominovaní řediteli ZŠ + 

externí odborník), 

4) PS pro čtenářskou gramotnost (základ tvoří vyučující češtiny nominovaní řediteli ZŠ, zástupce 

městské knihovny + externí odborník), 

5) PS pro financování (základ tvoří ekonomové škol). 

Projednaly se koncepce pracovních skupin a nominace členů, účast v pracovních skupinách bude 

finančně ohodnocena.  

PS pro financování – naváže na práci PS z minulé fáze projektu. Účastníci budou informováni 

o možnostech financování nadstavbových činností škol. Prostřednictvím této skupiny je možné společně 

připomínkovat různé koncepce, či rozhodovat o projektech. 

PS pro matematickou gramotnost - pozvánka do skupiny bude zaslána na vedení škol, a to jmenuje 

zástupce do této skupiny (velké školy mohou jmenovat 2 osoby). Cílem je sdílet metody a podělit se 

o zkušenosti a dobrou praxi jak přiblížit dětem důležitost matematiky v praktickém životě. Otázkou je, 

jakým způsobem měřit účinnost přístupů či metod, abychom věděli, co funguje. 

Padl návrh oddělit matematickou gramotnost pro 1. a 2. stupeň a dvě setkání ze čtyř věnovat výuce 

matematiky na 1. stupni a dvě setkání výuce matematiky na 2. stupni. 

Účastníci mohou posílat tipy na lektory, kteří představují vhodné metody a v praxi se osvědčili. 

http://www.nakladatelstvi–safran.cz/
http://www.nakladatelstvi–safran.cz/
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Na setkání byli doporučeni: 

 Mgr. Lenka Kremlíková, matematika 

 Tvořivá škola (http://www.tvorivaskola.cz/) 

 Mgr. Šafránková, pan Mgr. Váňa Boris se věnuje tématu inkluze, přednáší i čtenářskou 

gramotnost (p. Pěnkava případně pošle kontakt) 

Ad 3) 

V. Lancová (PPP ČB) informovala o screeningu (testování) školní zralosti „předškoláků“, který 

prováděla s kolegyní Žáčkovou od listopadu 2017 do ledna 2018 v 5 vybraných mateřských školách 

ve správním obvodu  ORP Český Brod. Screening proběhl již v minulých dvou letech. 

Výsledky jsou poněkud alarmující. Z počtu 78 testovaných dětí pouze u 9 dětí nebyly specifikovány žádné 

obtíže. Pokud započteme i děti s drobnými obtížemi, činil podíl dětí zralých pro vstup do školy jen 33 %. 

U 18 % dětí vedly diagnostikované obtíže k hodnocení školní zralosti s výhradami. Zbývajících 49 % dětí 

v předškolním věku není dle použitého standardizovaného testu připraveno na vstup do školy.  Jako 

nejvíce oslabené oblasti se jeví pracovní připravenost, grafomotorika, řečové dovednosti a pravolevé 

orientace, přičemž všechny tyto složky jsou nesmírně důležité pro úspěšný vstup do školy. Všichni rodiče 

testovaných dětí obdrželi odbornou zprávu. S výsledky byly seznámeny i učitelky MŠ.  

Problémem je to, že rodič se doví o nepřipravenosti svého dítěte na školu při zápisu, ale PPP nemá 

kapacitu na tom pracovat ihned, neboť objednací termíny v poradně jsou až tři měsíce. A rodiče tudíž 

nestihnou získat včas podklad pro odklad školní docházky.  

Pracovnice poradny z kapacitních důvodů nemohou pokračovat ve screeningu školní zralosti. Přitom 

vzhledem k získaným výsledkům by bylo vhodné ve screeningu pokračovat. Řešením může být 

spolupráce s některou z pedagogických fakult a angažování studentů.  

Téma školní zralosti je tedy velmi aktuální téma a realizační tým projektu se jím zabývá. Koncem února 

se sešly učitelky MŠ a ZŠ nad otázkou, jak zvýšit školní zralost dětí v MŠ a pomoci tak dětemzažít školní 

úspěcha chodit do školy s radostí co nejdéle. 

Navrhovaná a připravovaná opatření prozvýšení školní zralosti předškolních dětí: 

1. Podpořit informovanost rodičů 

 Inspirativní kavárna pro rodiče na téma školní zralost.  

 Lépe prezentovat sdělení o potřebné připravenosti dětí na školu. Každá škola uvádí 

u informace o zápisu soupis schopností a dovedností, které má mít dítě nastupující do 

1. třídy. Takováto informace je také k dispozici v PPP ČB (viz Příloha č.2). Bylo by vhodné 

sdílet tuto informaci stejnou pro všechny školy. Je potřeba, aby informace byla napsána 

srozumitelně pro rodiče. Informace bude k dispozici na webu projektu www.skoly-orp-

cb.eu . 

2. Příklady dobré praxe: 

 Sdílena dobrá zkušenost se zorganizováním setkání menšího počtu rodičů a pedagoga 

budoucích prvňáčků již na půdě školy.Rodiče předškoláka slyší, jaké jsou podmínky 

http://www.tvorivaskola.cz/
http://www.skoly-orp-cb.eu/
http://www.skoly-orp-cb.eu/
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pro úspěšný vstup dítěte do školy od dvou subjektů současně a vnímají důležitost 

sdělení.  

 Setkání se mohou zúčastnit i pracovnice PPP, kterým bude tento čas hrazen z projektu. 

 Nabízí se, aby předškoláci pracovali obdobně jako ve škole. Například pět dětí u stolku, 

aby si zvykly na ruch kolem sebe a trénovaly soustředění na vlastní zadání.  

 V Tuklatech rodiče dostávají při zápisu dotazník s otázkami na školní zralost svých dětí, 

který jim pomůže zamyslet se, co je potřeba s dítětem ještě trénovat. V jiné grafické 

úpravě je možné ho použít i pro ostatní školy.  

 ZŠ Poříčany provádí v MŠ tzv. předzápis do 1. tříd, který usnadňuje proces vlastního 

zápisu.   

3. Zvýšit informovanost učitelek MŠ a jejich profesionalitu tak, aby mohly včas odhalit problém 

dítěte na základě pedagogické diagnostiky. 

Další náměty jsou vítány. 

Ad 4) 

Formou brainstormingu bylo formulováno, jaký servis účastníci očekávají od realizačního týmu projektu. 

Poté účastníci individuálně vybrali pro ně nejdůležitější body. V následujícím přehledu jsou zvýrazněny 

první 2 body, které účastníci označili nejdůležitější: 

1. Sledování výzev k předkládání žádostí o dotace a granty, termínů (Kraj, MŠMT …) a pomoc se 

zpracováním žádostí a realizací projektů 

2. „Přítel na telefonu“, shánění informací 

3. Právní poradenství pro ředitele, sledování nových vyhlášek, předpisů a směrnic a změn (např. 

o vzdělávání dětí se SVP) 

4. Evidence poptávky a nabídky pracovního trhu ve školství 

5. Informace o možnostech vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v různých 

oblastech, tipy, co se komu osvědčilo,osvědčené semináře, sdílení recenzí na školitele 

6. Koordinace společných akcí, např. doprava na školení; 

7. Zprostředkovávání podnětů pro rozvoj vzdělávání (vč. exkursí) 

8. Ochrana osobních údajů – zprostředkování informací 

9. Výměna zkušeností, příkladů dobré praxe (víme, kdo a jak to řešil) 

10. Spolupráce s pedagogickými fakultami a školami 

11. Zprostředkovávání připomínkování návrhů relevantních zákonů, směrnic apod.z hlediska 

praktických zkušeností ředitelů a pedagogů ORP ČB. Zprostředkovávání praktických zkušeností 

MŠMT (delegovat „testovací“ učitele) 

Další náměty jsou možné.  
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Jedním z hlavních prostředků pro zajištění servisu v rámci projektu je vedle osobních setkání 

a telekomunikace také informační webová stránka pro školy www.skoly-orp-cb.eu. V rámci diskuse byly 

vzneseny návrhy na funkce: 

- rozdělení do oblastí 

- často kladené otázky na webu 

- kalendář akcí 

Další náměty jsou možné.  

Ad 5) 

Jako jedna z činností v rámci projektu je připravována společná rámcová smlouva na právní poradenství 

pro zapojené školy. Účastníci vyjádřili potřebu právní podpory: 

- právní zastupování 

- poradenství (základní paušál + nadlimit) 

- vzorové dokumenty  

- školení 

Účastníci se přiklonili k názoru uzavřít smlouvu s právníkem na kratší dobu (např. do konce roku 2018) a 

po vyhodnocení zkušeností a potřeb škol poté uzavřít smlouvu na delší časové období. 

ZŠ Tuklaty má uzavřenou smlouvu o pojištění právní ochrany se společností DAS. Tuto smlouvu poskytne 

pí ředitelka realizačnímu týmu.  

Mgr. Michaela Veselá nabízí kurzy http://spolecnekbezpeci.cz/images/Unknown.pdf. Jejím záměrem je 

soustředit se na spolupráci s týmem jedné školy. Z projektu Sdílené radosti a strasti škol však 

podporujeme spolupráci s více školami. V tomto ohledu nabídla podporu v podobě auditu již uzavřených 

smluv na jednotlivých školách.  

V otázce pracovního práva účastníci doporučili jako odborníka PhDr. Mgr. Jiřího Valentu. 

Otevřeno téma školení bezpečnosti práce. Jsou dva přístupy – jeden, kdy jsou proškolení všichni 

pracovníci, druhý, kdy je proškolen pouze ředitel, který dále proškolí tým školy. Kontrola bezpečnostních 

tabulek v budovách školy. 

J. Soukupová nabídla možnost odebírání „kartotéky“ Řízení školy PaedDr. Jana Mikáče ze strany 

realizačního týmu s tím, že tým bude dále potřebné informace postupovat školám, čímž by se ušetřily 

náklady.  

Ad 6) 

M. Šnajdrová informovala účastníky o zřízení přípravné třídy pro školní rok 2018/2019 u ní na škole – 

blíže viz Příloha 3. Toto je v souladu se schválenou LOS i MAP a velmi podporováno PPP ČB.  

Projekt učitel naživo je určen absolventům vysokých škol i nepedagogického směru, kteří chtějí učit děti 

na druhém stupni základní školy, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání. 

Délka trvání je jeden nebo dva roky. Výcvik realizuje Učitel naživo, z. ú. a Vysoká škola mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, o.p.s. (https://www.ucitelnazivo.cz/o-programu#co-je-ucitel-nazivo) 

http://www.skoly-orp-cb.eu/
http://spolecnekbezpeci.cz/images/Unknown.pdf
http://vsmvv.cz/
http://vsmvv.cz/
https://www.ucitelnazivo.cz/o-programu#co-je-ucitel-nazivo


 

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. 

Námět na exkurzi: Pedagogická fakulta má novou observační laboratoř na katedře psychologie. Je 

vybavena moderním softwarem pro záznam a analýzu chování. Součástí je i pozorovací místnost, kde lze 

veškeré děje sledovat skrze jednocestné zrcadlo. Je určena především pro pracovníky a studenty 

Pedagogické fakulty UK, ale po dohodě může být zpřístupněna komukoli z řad odborné veřejnosti. 

Ad 7) 

Prohlídka přístavby ZŠ 

Termíny nejbližších akcí: 

 13. 3. 2018, od 16:00 hod., Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod (PPP ČB): Supervizní 

setkání pod vedením Mgr. Lenky Kohoutkové, určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ 

 20. 3. 2018, od 14:00 do 16:00 hod, PPP ČB: Setkání pro pedagogické pracovníky MŠ, kteří mají 

zájem seznámit se s pomůckami pro rozvoj školní zralosti 

 23. 3. 2018, od 9 hod., PPP ČB: Pracovní skupina pro financování – ekonomové škol 

 28. 3. 2018, od 18 hod., KD Svět: Inspirativní kavárna pro rodiče na téma školní zralosti s cílem 

zvýšit informovanost rodičů o možnostech přípravy dětí na vstup do školy 

 4. 4. 2018, od 14 hod. je plánována schůzka Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské 

gramotností. Pozvánka bude poslána na vedení školy, které nominuje zástupce do této skupiny 

(velké školy 2 osoby, ostatní 1) 

 11. 4. 2018, od 14 hod, Pracovní skupina pro matematickou gramotnost. Pozvánka bude 

poslána na vedení školy, které nominuje zástupce do této skupiny (velké školy 2 osoby, ostatní 

1) 

 20. - 24. 8. 2018, Poděbrady, Letní škola pedagogů (4. ročník), í program a přihláška bude 

zaslána v polovině března 

Úkoly vyplývající ze zápisu: 

pí ředitelka Plesná poskytne realizačnímu týmu 

 dotazník pro rodiče při zápisu do školy 

 smlouvu se společností DAS 

p. ředitel Pěnkava předá kontakt na p. Borise Váňu 

 

Přílohy:  

1) Roční akční plán 

2) Co má dítě umět před vstupem od 1. třídy  

 

Zapsala: Veronika Svěcená 



ROČNÍ AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE ŠKOL V ORP ČB

NE

počet - počet - účast v % - účast v % - část

 plán skutečnost  plán skutečnost ANO

Setkání zástupců MŠ 3 50 0%

Setkání zástupců ZŠ 3 75 0%

Setkání zástupců MŠ + ZŠ 1 62 0%

Společný Informační web škol 1 x x 0%

počet - počet - účast-osoby účast-osoby

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Společné vzdělávací semináře 2 0%

Letní škola pedagogů 1 0%

Průměrná doba podpory na 1 

účastníka v hodinách 8 x x 0%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Rámcová smlouva o PP 1 31.12.2018 0%

Počet zapojených škol z ORP 40% x x 0%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vytvořená pozice sdíleného školního 

psychologa 1 31.12.2018 0%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vytvořená pozice sdíleného 

administrátora projektů 1 31.12.2018 0%

Organizace vzdělávání v projektovém 

řízení 1 x x 0%

počet - počet - účast v % - účast v % -

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Setkání vyučujících matematiku 3 40 0%

Setkání vyučujících český jazyk 3 40 0%

Setkání vyučujících jiný předmět 1 40 0%

Setkání učitelek 1. tříd s uč. MŠ 1 40 0%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vytvořená pozice "školáka" 1 31.12.2018 0%

počet akcí - počet - účast v % - účast v % -

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Navázat spolupráci se SVČ v území 

Rozšiřovat spoupráci s NNO v území

Rozšiřovat spoupráci se ZUŠ ČB

Rozšiřovat spoupráci s NNO území

počet akcí - počet - 

 plán skutečnost x x

Propagace činnosti na ZŠ 2 x x 0%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vytvořená pozice sdíleného rodilého 

mluvčího (AJ) 1 31.12.2018 0%

Počet zapojených škol z ORP 2 x x 0%

počet akcí - počet - účast-osoby účast-osoby

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vzdělávací akce pro rodiče 3 40 0%

10/2018 Sdílený rodilý mluvčí

11/2018 Inspirativní rodičovské kavárny 

25% 0%

9/2018
Podpora NZDM Zvonice 

7/2018
Pracovník pro podporu škol v ORP 

("školák")

8/2018

Vytvářet podmínky pro rozšiřování 

nabídky volnočasových aktivit

5

5/2018 Sdílený administrátor projektů

6/2018
Setkávání pedagogů dle aprobací

3/2018 Právní poradenství pro školy 

4/2018 Sdílený školní ps+ycholog

2/2018 Vzdělávání pedagogů 

80

Číslo 

aktivity 
Název aktivity Indikátor 1 Indikátor 2

Plnění k 1.1.2018

v % 

1/2018
Sdílení praxe v rámci ORP



CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ, KTERÉ JDE DO PRVNÍ TŘÍDY 

- správně vyslovovat všechny hlásky 

- pozorně poslouchat pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah 

- zvládat odloučení od rodičů 

- reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, ovládat se a kontrolovat 

- pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole 

- komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s ostatními dětmi 

- vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň patnáct minut a být schopné úkol 

dokončit 

- pamatovat si říkadla, básničky, písničky 

- pamatovat si, co prožilo, vidělo, slyšelo a být schopno po určité době si toto vybavit a 

reprodukovat 

- vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let 

- orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (vyjmenovat dny 

v týdnu – vědět, kdy chodí do školky, kdy je víkend), určitou dobu (ráno, poledne, 

večer…), roční období 

- správně ukázat směr a polohu (nahoře – dole, vpředu – vzadu, vlevo – vpravo, 

vysoko – nízko) 

- hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle a také umět 

přijmout prohru 

- držet správně tužku, tj. dvěma prsty mezi palcem a ukazováčkem, s uvolněným 

zápěstím 

- napočítat alespoň do pěti 

- porovnávat počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků 

- rozpoznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)¨ 

- třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství (např. korálky) 

- najít rozdíly na dvou obrázcích, postřehnout změny ve svém okolí 

- vystřihovat jednoduché tvary, lepit, modelovat, kreslit, malovat, skládat papír atd. 

- samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, nasadit čepici, rukavice 

- dodržovat osobní hygienu (používat kapesník, mýt si ruce, použít toaletní papír, 

spláchnout) 

- být samostatné při jídle, správně používat příbor, nalít si nápoj, jíst čistě 

- zvládat drobné úklidové práce (uklidit si po sobě předměty a pomůcky na určené 

místo, připravit si pomůcky), postarat se o své věci 

- umět pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se 

- brát ohled na druhé (umět se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším…) 

- mít poznatky z nejbližšího okolí, ze světa přírody, kultury, techniky v rozsahu jeho 

praktických zkušeností 

            a především mít zájem o učení a chuť poznávat!!! 



 

 

 


