
 

Aktivita je součástí 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. 

 

Projekt Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod III 

Řídící výbor, zápis ze setkání  

10. 10. 2018, Obřadní síň Městského úřadu Český Brod, Husovo náměstí 70 

Přítomni:  
21 členů z 26 – viz Příloha č. 1 
Za Realizační tým: Alena Bauerová, Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená, Gabriela Vraj 

 
 Program setkání:  

1) Zahájení setkání  

2) Aktuální informace z projektu Radosti a strasti III  

3) Jmenování nových členů Řídícího výboru  

4) Jmenování členů pracovních skupin  

5) Aktualizace přílohy Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů pro 
investice v SC 2.4. IROP)  

6) Roční akční plán – průběžné vyhodnocení r. 2018, náměty na r. 2019  

7) Diskuze a prostor pro vaše náměty a připomínky  

 

Ad 1) a 2) 

J. Soukupová uvítala přítomné. Informovala o aktivitách projektu, které proběhly od posledního setkání ŘV 
v únoru t.r.: 

Scházejí se a pracují pracovní skupiny 1. Pro předškolní vzdělávání (základ tvoří zástupci všech MŠ v regionu), 
2. Pro rovné příležitosti ve vzdělávání (základ tvoří zástupci všech ZŠ, odbor sociálních věcí a PPP ČB), 3. Pro 
matematickou gramotnost (základ tvoří vyučující matematiky nominovaní řediteli ZŠ + externí odborník), 4. Pro 
čtenářskou gramotnost (základ tvoří vyučující češtiny nominovaní řediteli ZŠ, zástupce městské knihovny + 
externí odborník) a Pracovní skupina pro financování (základ tvoří ekonomové škol). 

20. - 24. srpna proběhla v Poděbradech již 4. Letní škola Pedagogů, které se zúčastnilo celkem 113 účastníků 
z 27 škol v regionu, z toho 47 účastníků ze škol města Český Brod. Celkem proběhlo 17 seminářů s 15 
renomovanými lektory. I napřesrok se počítá s realizací Letní školy pedagogů ORP Český Brod. Dotazník pro 
zpětné vazby na LŠP bude posílán na školy koncem listopadu. 

Dále proběhlo: 
- workshop na téma Rozvoj školní zralosti, 
- supervize s Mgr. Lenkou Kohoutkovou, 
- dvě úspěšné Inspirativní kavárny pro rodiče v KD Svět v Českém Brodě, kavárny s Mgr. Šárkou Mikovou 

se zúčastnilo na 100 lidí. 

Chystá se: 
- další setkání pracovních skupin - PS čtenářská gramotnost – 16. 10. 2018, PS pro rovné příležitosti – 23. 

10. 2018, PS pro předškolní vzdělávání – 24. 10. 2018, PS pro financování vzdělávání – 23. 11. 2018, PS 
pro matematickou gramotnost – 4. 12. 2018, 

- celodenní seminář s PaeDr. Renatou Wolfovou: Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií, 30. 
10. 2018, od 8:30 – 16:00, 
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- ochutnávkový seminář pro učitelky MŠ a Inspirativní kavárna pro rodiče k metodě Elkonina - 27. 11. 
2018, 

- Dvoudenní seminář s Mgr. Šárkou Mikovou: Nejsou stejné aneb jak díky Teorii typů porozumět dětem i 
sami sobě, 12. – 13. 1. 2019 (kapacita semináře je již naplněna, lze se přihlásit jako náhradník). 

Informace o akcích vč. přihlášek jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://skoly-orp-cb.eu/ . O nové 
struktuře webu podala informaci dr. Bauerová. 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. 

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.  

 

Ad 3) 

Jednomyslně byli zvoleni noví členové řídícho výboru: 

Ing. Šárka Pirklová jako zástupce NIDV, která nahradila Bc. Iva Kulhánka  

Alena Podveská, vychovatelka školní družiny ZŠ Kounice   

Další zatím nezastoupenou funkcí je politik z obce, kde není žádná škola. Zatím neobsazená, oslovení 
starostové nemají zájem, zkusíme znovu oslovit nové starosty po ustanovujícím zastupitelstvu.  

Ad 4)  

Mgr. Gabriela Rákosníková, odborný garant pracovních skupin (dále PS) pro čtenářskou a matematickou 
gramotnost seznámila členy ŘV s prací těchto PS. Zvláště ocenila práci a nadšení členů PS, kteří se připravují na 
jednání PS ve svém volném čase. Členové PS mohou být zdrojem inspirace pro ostatní kolegy v regionu.   

Poté byli jednomyslně zvoleni členové (viz příloha), předsedové a jejich zástupci jednotlivých pracovních 
skupin. Nadále jsou PS považovány za otevřené společenství, které umožňuje zapojení dalších odborníků 
v průběhu času.    

Ad 5) 

Jednomyslně byla schválena příloha Strategického rámce (Investiční priority - seznam projektových záměrů 
pro investice v SC 2.4. IROP). Zvláště byla vyzdvižena potřeba navýšení kapacity škol v ORP a dostavba ZŠ 
Žitomířské. ŘV navrhuje oslovit memorandem všechna zastupitelstva v ORP s apelem na podporu navýšení 
kapacity ZŠ v regionu.  

 

Ad 6)  

J. Soukupová informovala o průběžném plnění ročního akčního plánu (RAP) s ohledem na sestavení ročního 
akčního plánu na rok 2019. Podrobné plnění viz příloha.  

Následující pozice vznikly v souladu s RAP. V případě potřeby se školy mohou obracet na tyto konkrétní osoby: 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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intervenční psycholog  - Mgr. Alexandra  Kecová, 

konzultace k „Šablonám“ – Mgr. Jana Tůmová a Ing. Samira Goldšmídová (MAS Region Pošembeří), 

„školák“ (pracovník pro podporu škol v ORP) – PhDr.  Alena Bauerová (do 31. 12. 2018),  

rodilý mluvčí má ZŠ Žitomířská, zájemci o sdílený úvazek kontaktovat ředitele Mgr. Slavíka. 

 

Ad 7)  

Jana Halaxová – nejvíc se jí líbí LŠP, která se zdá smysluplná. Vzdělávání pedagogů během roku je přínosné, ale 
další termíny nepřidávat, zabere to hodně času. Aktivity, které se nepovedlo naplnit, navrhuje do nového RAP 
nezařazovat. Zajímá ji téma Přírodní / Živé zahrady. 

Jiří Slavík – polytechnická výuka, zajistit nějaké setkání učitelů k tématu (roboti), pozvat někoho, kdo se tím 
dlouhodobě zabývá.  

Jaroslav Nouza – nezabývat se tím, co se nepovedlo naplnit.   

Linda Pačesová – navrhuje zařadit semináře na téma Přírodní / Živé zahrady, oslovit více NNO a zaměřit se na 
to, čemu se daří.  

Veronika Lancová – líbí se jí práce PS, čtenářská gramotnost, kritické myšlení, pokračovat ve vzdělávání 
pedagogů. Navrhuje zaměřit se na to, co je úspěšné, o co je zájem.  

Šárka Pirklová – všude probíhají PS na obdobná témata. 

Pavel Schneider - Doporučuje psát do každé monitorovací zprávy zpětnou vazbu o neúměrně náročné 
administraci projektů.  

Hana Dočkalová – informovala o plánované rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v areálu bývalé nemocnice 
v Českém Brodě, pokud by se povedlo získat dotaci na novou poradnu v tomto areálu, vznikne školský 
komplex.  

Kristina Kleinwachterová – prostředky ITTI IROP jsou téměř rozdané, projekt odborných učeben ZŠ Tyršova byl 
doporučen k dalšímu hodnocení. V tuto chvíli se žádné další výzvy neplánují, nejsou volné prostředky. 
Maximálně pokud vypadnou nějaké projekty, tak by se peníze uvolnily a byly by menší výzvy. V tomto případě 
dostaneme informaci.  

Irena Vomáčková – navrhuje organizovat setkání koordinátorů škol z různých oblastí (např. EVVO, ICT, ŠVP, 
metodik prevence, kariérový poradce, výchovný poradce).  

Milan Oliva – upozornil na skutečnost, že neexistuje systém, který by umožňoval získání přehledu o tom, co si 
kdo kde podal za žádost o podporu a jaký nastal posun v oblastech, které podpora měla řešit. Přetrvává 
resortismus. Příkladem dobré praxe v oblasti polytechnického vzdělávání je malá technická univerzita z Říčan. 
Nabízí také kontakty na NNO, které jsou členy regionu Pošembeří  s cílem naplnit plán spolupráce s NNO v RAP. 

Jaroslav Hejhal – má zájem o větší spolupráci spolku  Przechwozd se ZŠ, dobře je nastavena spolupráce se ZŠ 
Přistoupim.  V současné době je dokončena první část investičních prací na základně. Druhou část budou 
otevírat na jaře 2019. Vzrůstá zájem o vzdělávání a sport, otevírají technické kroužky.  

Martina Fejfarová – vítá možnost využití intervenčního psychologa pro děti v regionu 

Václav Pěnkava – je velmi znepokojen vzrůstajícími nároky na  administraci žádostí o různé granty a dotace.  

Alena Černá – by uvítala vyšší podporu koordinátorů a  kariérových poradců, spolupráci s mimoškolními 
subjekty.  
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Jiřina Zumrová – seznámila s aktuálním stavem výstavby nové MŠ Kollárova. Architektonická soutěž byla 
zastavena na žádost zastupitelstva. Byl zpracován architektonický průzkum a nový mykologický posudek. To 
vše půjde do nového zastupitelstva.  

Ludmila Plesná – ocenila přínos PS pro čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, LŠP a supervizní 
skupiny s intervenční psycholožkou Mgr. Kecovou.  Upozornila na velkou administrativní náročnost získávání 
dotací. Navzdory náročné přípravě se ne vždy podaří peníze získat. Šablony II. neví, zda žádat, protože 
administrace časově velice náročná. Uvítala by sdíleného projektového manažera, který by pomáhal s žádostmi 
a poskytoval konzultace.  

Martina Zdražilová – problém s kapacitou základních škol, postrádá častější schůzky starostů z regionu a jejich 
lepší organizační zabezpečení..od ředitelů škol v Českém  Brodě prosakují přes ředitele škol v ORP neoficielní 
informace a nemožnosti přijmou žáky z okolních obcí v dalším školním roce. Starostové obcí o tom nejsou 
informování, resp. město Český Brod mlčí. Plánované jednání bylo místostarostou města před volbami 
zrušeno. Obce jsou v nejistotě. Vítá  záměr rozšíření kapacity ZŠ Žitomířské, JS informovala, že rozšíření ZŠ 
Žitomířská je ve stádiu studie, předpokládané náklady minimálně 150 mil. Kč, jejich zdroj je zatím nejasný.  

Jiří Slavík – existuje demografická studie, obě ZŠ v Českém Brodě jsou na hranici kapacity, nemají kam děti 
umístit. V roce 2019/2020 mohou otevřít pouze 2 první třídy a stejně tak ZŠ Tyršova.  

Václav Pěnkava – v následujícím roce mohou otevřít pouze 1 první třídu, jsou na hranici kapacity. ZŠ má 
stavebně 10 kmenových, pro umístění současných 14 byli nuceni obětovat odborné učebny a kabinety.   

Hana Dočkalová - Město Český Brod dostalo dotaci na vybudování jídelny pro ZŠ Žitomířská. V současné době 
se snaží vyvolat komunikaci s Krajem o osudu Liblické SOŠ, kde by případně mohly být prostory pro ZŠ. Kraj 
funguje jako odvolací orgán při stížnostech k umísťování dětí, takže by měl mít zájem na řešení situace.  Město 
ČB v územním plánování počítá s rozšiřováním škol a dokonce i s vybudováním nové ZŠ.  

Pavel Schneider – doporučuje obnovit jednání s krajským radním pro školství o možnosti využití SOŠ Liblice pro 
základní školství.  

Milan Oliva – upozorňuje na to, že zastupitelé obcí by měli při navyšování počtu obyvatel současně řešit 
občanskou vybavenost a spolupracovat při výstavbě základních škol s okolními obcemi.  

 

Další závěry vyplývající ze setkání: 

Iniciovat Memorandum o podpoře – výstavby, rozšíření nové ZŠ Žitomířská, výstavbě nové MŠ Kollárova, 
převzetí SOŠ Liblice a využití prostor pro základní školství v Českém Brodě. Memorandum zaslat všem 
zastupitelům Českého Brodu a obcí z ORP Český Brod, aby podpořili navýšení kapacity základních škol 
v regionu.  

Dále rozvíjet spolupráci s NNO, např. nabídkou účasti na akcích.  

Zařadit také téma ICT. 

  

 
Zapsala: Gabriela Vraj, Veronika Svěcená, Alena Bauerová, J. Soukupová 

Přílohy: 

1) Seznam přítomných 
2) Seznam členů pracovních skupin 
3) Investiční priority 
4) Plnění RAP 
5)  Memorandum  zastupitelům   



 

Seznam přítomných členů 12. jednání  ŘV MAP - 10. 10. 2018 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace Účast 

1 Černá  Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog ano 

2 Dočkalová   Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí 

odboru rozvoje 

ano 

3 Fejfarová  Martina Bc.  Město Český Brod, vedoucí 

odboru soc. věcí  

ano 

4 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka  ano 

5 Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd z. s., Přehvozdí ano 

6 Charvát  Tomáš  ZUŠ Český Brod, ředitel omluven 

7 Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel omluven 

8 Kleinwächterová 

 
Kristina Mgr. Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Praha, manaţer ITI – 

Praţské metropolitní oblasti 

ano 

9 Lancová  Veronika  Mgr.  Poradna Český Brod, speciální 

pedagog 

ano 

10 Literová  Markéta Mgr. Step by Step o.p.s., bývalá 

ředitelka a lektorka 

omluvena 

11 Milotová Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka  ano 

12 Nekolný  Jakub Bc. Město Český Brod, starosta  omluven 

13 Nouza  Jaroslav  LECCOS z.s., vedoucí 

nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládeţ Zvonice 

ano 

14 Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří o.p.s., ředitel ano 

15 Pačesová  Linda  Ing. Arch. Dokolečka z.s., statutární 

zástupce  

ano 

16 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel ano 

17 Pirklová Šárka Ing. NIDV, odborný poradce centra 

podpory strategického 

plánování 

ano 

18 Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka ano 

19 Schneider Pavel PaedDr. Mgr. Zástupce KAP Středočeského 

kraje  

ano 

20 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Ţitomířská Č. Brod, ředitel ano 

21 Šindelářová Jitka  ZŠ Tuklaty, rodič  omluvena 

22 Tlamichová Lucie Ing. Zastupitelka městyse Kounice, 

rodič 

ano 

23 Urbanec Luděk  Obec Vitice, starosta ano 

24 Vomáčková Irena Ing. ZŠ Poříčany, rodič ano 

25 Zdraţilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka ano 

26 Zumrová  Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, 

ředitelka 

ano 

  















NE

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

 plán skutečnost  plán skutečnost ANO

Setkání zástupců MŠ 3 1 50 60 33%

Setkání zástupců ZŠ 3 2 75 56 67%

Setkání zástupců MŠ + ZŠ 1 1 62 54 100%

Společný Informační web škol 1 1 x x 100%

počet - počet - účast-osoby účast-osoby

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Společné vzdělávací semináře 2 3 150%

Letní škola pedagogů 1 1 100%

Průměrná doba podpory na 1 

účastníka v hodinách 8 12 x x 150%

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 

intervenčního 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 3 40 60 100%

Setkání vyučujících český jazyk 3 3 40 70 100%

Setkání vyučujících jiný předmět 1 40 0%

Setkání učitelek 1. tříd s uč. MŠ 1 1 40 52 100%

počet - počet - 
datum 

uzavření

datum 

uzavření

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Vytvořená pozice "školáka" 1 1 31.12.2018 1.3.2018 100%

Přehled o plnění Ročního akčního plánu rozvoje výchovy a vzdělávání 

ve správním obvodu ORP Český Brod k 10. 10. 2018

Číslo 

aktivity 
Název aktivity Indikátor 1 Indikátor 2

Plnění 

v % 

1/2018
Sdílení praxe v rámci ORP

2/2018 Vzdělávání pedagogů 

80
151

3/2018 Právní poradenství pro školy 

4/2018 Sdílený intervenční psycholog

5/2018 Sdílený administrátor projektů

6/2018
Setkávání pedagogů dle aprobací

7/2018
Pracovník pro podporu škol v ORP 

("školák")



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

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Navázat spolupráci se SVČ v území 
0

Rozšiřovat spoupráci s NNO v 

území

2

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 2 40 122 67%

8/2018

Vytvářet podmínky pro 

rozšiřování nabídky 

5 25% 60%

Rozšiřovat spoupráci se ZUŠ ČB 1

11/2018 Inspirativní rodičovské kavárny 

9/2018
Podpora NZDM Zvonice 

10/2018 Sdílený rodilý mluvčí



Poznámka 

Další setkání naplánována do konce 

roku 2018

Další setkání naplánována do konce 

roku 2018

jednáno s Mgr. Veselou

domluveno s Mgr. Kecovou 

využití Mgr. Tůmové a Ing. 

Goldšmídové z Regionu Pošembeří 

plánován seminář k Šablonám II

účast zástupců z 6 ZŠ z 10

účast zástupců z 6 ZŠ z 10

účast zástupců z 4 ZŠ a 9 M3

PhDr. Bauerová do 31.12.2018



vzájemná propagace akcí s LECCOS, 

propojení se z.s. Dokolečka

zapojení do MAP II

Možnost sdílet RM 

se ZŠ Žitomířská

další kavárna plánována 27.11.18





 

Seznam členů Řídícího výboru MAP 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace 

1 Černá  Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog 

2 Dočkalová   Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru rozvoje 

3 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka  

4 Fejfarová  Martina Bc.  Město Český Brod, vedoucí odboru sociálních 

věcí  

5 Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd z. s., Přehvozdí 

6 Charvát  Tomáš  ZUŠ Český Brod, ředitel 

7 Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel 

8 Kleinwächterová 

 
Kristina Mgr. Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha, 

manaţer ITI – Praţské metropolitní oblasti 

9 Pirklová Šárka Ing. Národní institut pro další vzdělávání, odborný 

poradce centra podpory strategického plánování 

10 Lancová  Veronika  Mgr.  Poradna Český Brod, speciální pedagog 

11 Literová  Markéta Mgr. Step by Step o.p.s., bývalá ředitelka a lektorka 

12 Milotová Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka  

13 Nouza  Jaroslav  LECCOS z. s., vedoucí nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládeţ Zvonice 

14 Nekolný  Jakub Bc. Město Český Brod, starosta  

15 Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, o.p.s., ředitel 

16 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel 

17 Pačesová  Linda  Ing. Arch. Dokolečka z. s., statutární zástupce 

18 Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka 

19 Schneider Pavel PaedDr. Mgr. Zástupce KAP Středočeského kraje 

20 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Ţitomířská Č. Brod, ředitel 

21 Šindelářová Jitka  ZŠ Tuklaty, rodič  

22 Tlamichová Lucie Ing. Zastupitelka městyse Kounice, rodič 

23 Urbanec Luděk  Obec Vitice, starosta 

24 Vomáčková Irena Ing. ZŠ Poříčany, rodič 

25 Zdraţilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka 

26 Zumrová  Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka 

    

 


