
 

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 a Pracovní skupina 

pro předškolní vzdělávání 

Zápis ze společného setkání, 22. května 2019,  

Oranžová zahrada 

Přítomni:  

ZŠ: Benešová Renata (ZŠ Žitomířská), Dušek Martin (ZŠ Tyršova Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ 

Kounice), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Renata Pacalová (ZŠ a MŠ 

Vitice) ,  Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská ), Šnajdrová  Marie (ZŠ a PŠ Český Brod). 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), 

Stejskalová Marta (MŠ Tuchoraz), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova). 

ZUŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod) 

Další: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Hosté: Petra Matysová 

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

Omluveni: 

ZŠ: Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany) 

MŠ: Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), 

Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Majerová Jitka (MŠ Liblice), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), 

Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy). 

Ostatní: Fejfarová Martina (OSPOD), Lancová Veronika (PPP) 

Program: 

1) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol  
2) Představení dotazníku 
3) Prezentace Petry Matysové  
4) Různé, další postup  

Ad 1). 

J. Soukupová přivítala přítomné a informovala o nadcházejících akcích  

Pracovním setkání s panem Zemanem proběhne v počítačové učebně v 1. patře budovy ZŠ Žitomířská, 

hned vedle ředitelny. Zájemci se mohou hlásit do 29. 5. 2019. 

J. Soukupová dále informovala o Letní škole pedagogů (LŠP), která se letos koná od 19. – 23. 8. 

V Českém Brodě a Kozojedech. Program je k dispozici na https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2019/
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2019/. Přihlášky na Letní školu je možné měnit do 31. 5. 2019. Poté budou přihlášky uzavřeny a po 

zpracování je budeme posílat zpět zájemcům pro kontrolu a také ředitelům pro schválení. 

Domluveno, že akce pro děti v KD Svět na téma záchrany mořských želv proběhne až v září 2019, nejlépe 

třetí týden. 

Dále J. Soukupová informovala o připravovaných aktivitách: 

3. 6. 2019 

PS ZŠ + PS MŠ + PS F pracovní setkání s Pavlem Zemanem - Setkání pro vedoucí 

pracovníky a ekonomy škol s praktikem v oblasti řízení a hospodaření škol Mgr. Pavlem 

Zemanem. Přímo na místě vyplnění komplikovaného Výkazu P 1c – 01, výpočet Ph max. 

30. 5., 6. 

6. a 13. 6. 

2019 

Jak pracovat s dětmi s dětmi s poruchou autistického spektra - organizováno pro 

asistentky pedagoga ve Speciální škole v Poděbradech pod vedením zkušené učitelky 

Gabriely Bečvářové 

19.-23. 8. 

2019 
Letní škola pedagogů 2019  

Ad 2)  

Setkání bylo věnováno představení dotazníku mapujícím potřeby škol. Výsledky budou použity pro 

aktualizaci místního akčního plánu.  

Ad 3). 

RNDr. Petra Matysová, Ph.D. přednesla až provokativní prezentaci o situaci v učitelském povolání. 

Co se nevyvíjí, nepřizpůsobuje se podmínkám přírody, zaniká. Viz DNA živočichů, kteří se nedokáží 

přizpůsobit změně podmínek – odumírají. 

Generace, která právě vyrůstá je na novém začátku. Jaké bude mít hodnoty? Pravděpodobně budou 

vznikat nová povolání. Co jim může dát dnešní školství, když informaci si mohou najít sami? Stoupá 

socializační funkce školy, tvorba a udržování vztahů, přímá komunikace bez použití sociálních sítí, umění 

spolupracovat, poznat důležité informace. 

Učitelské povolání mělo svou prestiž, co vede k tomu, že se na pedagogické obory se hlásí tací, co se 

jinam nedostali a vystudovaní cíleně nejdou učit. Pravděpodobně nejde jen o platy. Petra Matysová 

prosazuje v dlouhodobé kariéře učitelů možnost zařazení dvou až tří cyklů dlouhodobého tvůrčího volna 

jako prevence vyhoření. Pro žáky bude odpočatý učitel přínosem nových postupů a metod. 

Učitelů je málo, práci o práci nepřijdete.  

Učitelé, kteří odchází ze školství za duševní očistou či změnou prostředí se zpátky málokdy vrací.  

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2019/
http://www.morskezelvy.cz/
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Práce učitele je posláním. Jsme tu, protože to chceme dělat, kdo je pro nás nejdůležitější? Vytrhnout se 

z kolotoče, Udělat si čas na sebe, své myšlenky, úvahy, plány. Rozvrhnout si kariéru, říct si, nyní budu mít 

půl roku pauzu.  

Ad 4)  

Účastníci prezentovali vlastní zkušenosti s vybíráním volna. 

Další postup: 

Kontakt na  RNDr. Petru Matysovou, Ph.D. je: 

RNDr. Petra Matysová, Ph.D. 

petmatys@gmail.com 

mobil: 728 823 251 

 

Příští setkání PS ZŠ se bude konat v posledním srpnovém týdnu .  

Závěr jednání. 

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 

Kontakty: 

Kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz , 

Dále platí i původní emaily: 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz, tel.: 703 143 824 

Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz 
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