
 

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, 4. 12. 2019, 14:30 – 16:30 hod. 

Kavárna U madony, Suvorovova 58, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Fejfarová Martina (koordinátor), Lancová Veronika (PPP Český Brod), Nováková Renata 

(ZŠ Přistoupim), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík 

Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod), celkem zastoupeno 5 škol 

Další:           Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

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

Omluveni: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ 

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

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

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

3. Roční akční plán 2020. 

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 vzpomněla na projektový den na Kutilce 31. 

října 2019, pod názvem Ve zdravém těle zdravý duch, se akce zúčastnily děti ze ZŠ Přistoupim a ZŠ 

Vitice. Další sportovní den se naplánoval na duben 2020. V květnu pak soutěžní klání tříd mezi sebou, 

za účasti nejlépe všech žáků ve třídě. V termínech 11. 12. 5. 2020 (II. stupeň ZŠ) a 18. – 19. 5. 2010 (I. 

stupeň ZŠ). 

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: 

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

bližší informace budou na stránkách.  

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

Pokud bude zájem, tak by se jednalo pokračování semináře již plně v režii paní Krutské a účastnic.  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/seminar-mgr-michaely-vesele-prevence-ve-skole-co-delat-kdyz/
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- každé úterý probíhá čtenářská příprava dětí - Trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina.  

- setkání rodičů s psycholožkou Sašou Kecovou se rozdělilo podle věku dětí na dvě skupiny. Rodiče 

mladších dětí se setkávají také ve středu při tzv. 7xČAJ rodiči o dětech, výchově a rodičovství, které 

vede Mgr. Alexandra Kecová, psycholožka.  

Učitel na ŽIVO – pan ředitel Slavík informoval přítomné, že programem prochází učitel i se svým 

zástupcem) díky sdílené zkušenosti není ředitel na změny ve škole sám. Pracuje se ve skupinách, na 

tematických okruzích, ve spolupráci s odborníky, řediteli a manažery. Učebně vynaložené prostředky 

jsou (60 000,-/rok), 25 ředitelů a 25 zástupců pracují s vizí školy. Konkrétně v ZŠ Žitomířská zavedli 

setkávání s ředitelem a zkouší tandemovou výuku. Proběhly první i dvě nové konzultace pro další 

účastníky. 

Michal Kruk, reprezentační trenér Basketu 3 na 3 nabízí spolupráci se školami, učiteli, dětmi. Hra 3 

na 3 je rychlá, s upravenými pravidly tak, aby se dosáhlo zapojení a všestrannosti všech hráčů. Ze 

zkušenosti vyplývá, že tato hra dovede zaujmout a chytne i sportu nehovící osoby. Domluvena 

ukázková hodina v ZŠ Poříčany, plánováno na březen 2020 (úterý, čtvrtek, mimo termín 13. – 23. 3. 

Kdy je kvalifikace na Olympijské hry). 

Aktuální výzvy MŠMT jsou uvedeny v příloze č. 2  

Ad 3. Roční akční plán 2020 

Roční akční plán implementující opatření MAP se nám vesměs daří plnit. Exkurze do škol – nabízí se 
návštěva české školičky v Řecku. Termín květen 2020 na 5 – 7 dní, (29. 5. – 3. 6. 2019). Počítáme se 
spoluúčastí účastníků na nákladech.  

Účastníci se shodli, že setkávání 4xročně vyhovuje a častější schůzky by už byly nad jejich možnosti. 
Četnost seminářů také beze změny. Veselá  

Letní školu pedagogů - je otázkou, kde letos bude, připravujeme dotazník na toto téma. Paní Lancová 
doporučuje školení na nově pro poradnu zajištěný test paní Bednářové. Z programu je jistá Michaela 
Veselá, Lucie Urbančíková – cizí jazyky.  

Připomínáme možnost využít Janu Tůmovou, případně Jiřinu Soukupovou na pomoc s administrací 

projektů.  

Setkání dle aprobací – setkali se učitelé EVVO, nabídka prohloubení spolupráce na hájovně Vrátkov. 

Dokolečka z Doubravčic má zájem a elán k užší spolupráci.  

Podpora NNO – s panem Nouzou z Leccos je obtížné se potkat, nevzdáváme to. 

Psycholožka Saša Kecová je připravena vést víkendová setkání pro rodiče např. na téma jak zvládat 

emoce. 

Exkurze do Montessori školky je předběžně plánována na 2/2020. 
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Propojení odborů se podařilo, máme novou kolegyni Olgu Žídkovou, od ledna organizačně spadáme 
pod Odbor sociálních věcí a školství. 

 

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

ZŠ  

Dokolečka, z.s. – pochvalují si skupinovou supervizi s Lenkou Kohoutkovou. Doporučují možnost 

pozvat psycholožku na individuální supervizi přímo do školy. Kapacitu lze využít i u Saši Kecové a 

Terezy Tomkové (čtvrtek, pátek). 

Odbor sociálních věcí – od 1/2020 proběhne sloučení odboru se školstvím pod název OSVŠ. Pí 

Fejfarová sdílí zkušenost ze třídních schůzek, kdy byla před program vlastního schůzek zařazena 45 

minutová přednáška o kyberšikaně od sociální pracovnice, která má v Kolíně na starosti prevenci.  

Pedagogicko-psychologická poradna – děti by plnily ZŠ a PrŠ, ale podle IQ tam nepatří. Pracovnice 

PPP mají za sebou proškolení na test školní zralosti od Bednářové, který (nahrazuje ten ze 60. Let), je 

velice přehledně vypracován, i vyhodnocování je efektivnější.  

Region Pošembeří, o.p.s – proběhlo stěhování na adresu nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod. 

ZŠ a PrŠ Český Brod – pí. Šnajdrová – právě dostala od zřizovatele úkol do konce roku utratit 320 tis. 

Prostředky upotřebí na zahradě, kde vznikne prolézačková stěna a umožní instalovat seniorské stroje 

na cvičení.  

Je podán městský projekt na zřízení školní kavárny, kde vzniknou mimo jiné i dva zkušební byty. Od 

12. – 16. 12. 2019 jsme zváni na školní prodejní vánoční výstavu.  

ZŠ Poříčany – navázali spolupráci s paní Tomkovou, která poskytuje speciálně pedagogické 

poradenství.  Rozpočet je schválen o 300 tis více?než minule. Budova rekonstruované školky ještě 

čeká na venkovní úpravy okolí. 

ZŠ Tuklaty – odešlo několik žáků, počet zbývajících padl pod 16, obávají se, co bude dál. Zřizovatel 

uvažuje o výstavbě tělocvičny, nyní se řeší umístění. Potřebují člověka na suplování hodin.  

ZŠ Žitomířská – počet dětí přibývá, koncem ledna má být hotová studie na přístavbu školy, varianta 

s tělocvičnou. Otázka co s dětmi stále zůstává. 

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 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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kontaktujte přímo paní Kecovou - alexandra.k@email.cz 

možnost supervize a vedení balintovské skupiny pedagogů Kontakt na pí. Kohoutkovou je: 

lenka.koh@seznam.cz 

 

Seznam příloh: 

Akce projektu Sdílené radosti a strasti III   

Výzvy MŠMT a MŽP 

 

 

Zapsala: Veronika Svěcená 

Doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 16. 12. 2019 

 

  

mailto:alexandra.k@email.cz
mailto:lenka.koh@seznam.cz
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Příloha č. 1 

Akce projektu Sdílené radosti a strasti III   

Čtvrtek 31. 10. 2019 Ve zdravém těle, zdravý duch“ 
Sportovní projektový den pro 
žáky ZŠ 

Aktivní sportovní dopoledne pro žáky 1. 
Stupně ZŠ, s povídáním o zdravé stravě. 

Středa 6. 11. 2019 Balintovská skupina s pedagogy s 
vedením Lenky Kohoutkové 

Podpora pedagogů ORP ČB 

Středa 6. 11. 2019 Exkurze do OPEN GATE Návštěva a prohlídka soukromé ZŠ  

Středa 6. 11. 2019 Setkání koordinátorů EVVO  Environmentální vzdělávání na 
Českobrodsku 

Čtvrtek 14. 11. 2019 
 

Setkání asistentů pedagoga, škol 
z ORP s pracovníky PPP 

Sdílení zkušeností, metodika, pro asistenty 
ZŠ a MŠ 

Čtvrtek 14. 11. 2019 
 

Inspirativní kavárna s novinářkou 
Petrou Procházkovou 

Jak rozumět mediální gramotnosti, jak ji 
přiblížit dětem. 

Středa 20. 11. 2019 7x ČAJ Setkání a povídání rodičů mladších dětí 
s psycholožkou Mgr. Kecovou   

Středa 20. 11. 2019 9x KAFE Setkání a povídání rodičů starších dětí 
s psycholožkou Mgr. Kecovou   

Čtvrtek 21. 11. 2019 Biofeedback Individuální terapie pro děti 

Pondělí 25. 11. 2019  Seminář Zdravotní cvičení pro 
pedagogy  
s Lenkou Krutskou (2 skupiny) 

Uvolňování nejčastěji přetížených svalu, 
předávání informací o zdravém sezení a 
pohybu dětem v ZŠ a MŠ. 

Úterý 26. 11. 2019  Rozvoj jazykových schopností dle 
prof. Elkonina (2 skupiny) 

Čtenářská příprava pro předškoláky a žáky 1. 
tříd 

 

Následné akce 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
 

Říčany  

Každé pondělí  
od 14 a od 15 hod. 

Seminář Zdravotní cvičení pro pedagogy s 
Lenkou Krutskou 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Každé úterý  
od 15 a od 16 hod. 

Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku PPP Český Brod 

Každá středa  
od 16:15 a 18:00 

Setkání a povídání rodičů mladších a 
starších dětí s psycholožkou Mgr. Kecovou   

PPP Český Brod 

Pondělí 23. 3. 2020 Martin Stránský přednáška také o vlivu 
elektroniky na děti 

KD Svět 

https://skoly-orp-cb.eu/ 

  

https://skoly-orp-cb.eu/projektovy-den-na-kutilce-tuzime-sva-tela-nebot-by-to-chtela/
https://skoly-orp-cb.eu/setkani-asistentu-pedagoga-s-pracovniky-pedagogicko-psychologicke-poradny-2/
https://skoly-orp-cb.eu/setkani-asistentu-pedagoga-s-pracovniky-pedagogicko-psychologicke-poradny-2/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-medialni-gramotnost/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-medialni-gramotnost/
https://skoly-orp-cb.eu/zdravotni-cviceni-v-oranzove-zahrade-prakticky-workshop-pro-kazdeho-2/
http://krutska.cz/
https://skoly-orp-cb.eu/trenink-jazykovych-schopnosti-podle-prof-elkonina-aneb-ctenarska-priprava-deti-na-ceskobrodsku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/7-podzimnich-caju-o-malych-detech-a-zivote-s-nimi/
https://skoly-orp-cb.eu/9-x-kafe-o-detech-vychove-a-rodicovstvi/
https://skoly-orp-cb.eu/
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Příloha 2. 

Výzvy MŠMT: 

MŠMT: „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
Ministerstvo vyčlenilo pro tuto výzvu 60 mil. Kč. Dotace NNO bude poskytnuta zpravidla do 70 % 
celkových nákladů.  

Uzávěrka žádostí: 20. 12. 2019 

MŠMT: „Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na 
území ČR “ Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019. 
 
MŠMT: „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 
Rozvojový program na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
Pro rok 2020 52 mil. Kč.  
Uzávěrka žádostí: 6. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  
Výše požadované dotace musí být minimálně 30.000,- Kč a maximálně může být 1.700.000,- Kč.  
Účel výzvy: 
okruh A: zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin   

okruh B: poskytnutí dostatku informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke 
vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.  
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“ 
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 


