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Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z jednání, 22. 6. 2020, 14:00 – 16:00 hod. 

ZŠ Tyršova 68, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Dušek Martin (ZŠ Tyršova), Fejfarová Martina (OSPOD), Lancová Veronika (PPP Český 

Brod), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Pačesová Linda 

(Dokolečka z.s.), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ 

Český Brod), celkem zastoupeno škol 

Další: Jitka Majerová (budoucí ředitelka ZŠ Tyršova Český Brod) 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, 

Žídková Olga. 

Omluveni: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), Koželská Jaroslava (ZŠ 

Bylany), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

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

3. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod a s uzavřením škol v době nouzového stavu 
4. Informace o programu „Ředitel naživo“ 
5. Závěr, další postup. 

Ad 1., 2. Přivítání účastníků, aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastníky a pozvala na plánované akce, které jsou pravidelně 

aktualizovány na stránkách projektu https://skoly-orp-cb.eu/ .  

 

17. 8.-21. 8. 2020 Letní škola pedagogů – 6. ročník   SOŠ Liblice, Český Brod 

21. 8. 2020 Seminář Pavla Zemana ZŠ Tyršova, Český Brod 

Pondělí 24. 8. 2020 9 hod. Setkání s Oli Místo bude upřesněno 

Přehledy přihlášených seminářů jednotlivých účastníků Letní školy pedagogů byly poslány vedení MŠ 

a ZŠ. Seminář paní Veselé je naplněn. Do konce června přijímáme změny.  

Navýšení kapacity škol – bude další jednání na MŠMT.  

Z kanceláře svazu měst a obcí přišla zpráva, že by MŠMT mohlo poskytnout školám finanční podporu 

na nákup notebooků, tak aby byly schopny zajistit online výuku svým žákům a v případě potřeby 

https://skoly-orp-cb.eu/
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zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické zázemí pro zapojení do online výuky. 

Plánují na tuto aktivitu vyčlenit 1 mld. Kč. Sběr probíhá do úterý 23. 6. 2020, zajišťuje Olga Žídková. 

židková@cesbrod.cz. Účastníci se shodují, že takovým dětem zapůjčili tablety, problém byl spíše 

v chybějícím připojení na internet.  

Z jednání pracovních skupin vzešla poptávka na IT školení prostředí Google CLASSROOM. Konkrétně 

z PS pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků máme od pí Urbančíkové prezentaci, která bude 

dostupná na našich stránkách ve složce inspiromat. Na ZŠ Žitomířská toto školení může být, 

lektorování je třeba prověřit.  

Sportovní klání na Kutilce – MŠMT sportování dětí neuznává jako způsobilý náklad projektu. Paní 

Librová je připravena domluvit se přímo s vedením škol na jiném řešení.  

Terénní základna na Vrátkově pro environmentální vzdělávání, stavební práce v září dokončeny 

nebudou. S programy pro děti chceme začít v lednu 2021. Plánováno tak, aby byly děti (cca 15) 

vyzvednuty přímo ve škole a na Vrátkov jely s doprovodem, který je zase odvede zpět do školy. 

Jednáme s mladým mužem, který má zájem o vedení programů a bydlení na Vrátkově.  

Ad 3. Informace o programu „ředitel naživo“ (Jiří Slavík ZŠ Žitomířská, České Brod) 

Program pro ředitele a jeho zástupce na 2 roky (časová dotace 350 hod.). Účastní se 25 škol z ČR 

všech velikostí + 2 školy ze Slovenska. Zaštiťuje ho nadace České Spořitelny, je o něj velký zájem, 

věnuje se vzdělání a rozvoj škol, řeší dopad učení na jednotlivého žáka. Probíhá formou sdílení 

zkušeností, hledání nových možností a podpory škol mezi sebou. 

Vzdělávací bloky s lektory (současní ředitelé škol, pomáháme školám k úspěchu, kritické myšlení). 

Praxe ve školách (2 dny, dle vlastního výběru); individuální podpora poradce nebo facilitátora; 

svépomocné skupiny – užší spolupráce s vybranou školou. Cena cca 60 tis ročně (částečně hrazeno 

z projektu, přispěli rodiče i město). 

Hlavním přínosem je obrovská motivace do rozvoje školy a přenos na učitelský sbor, do celé školy. 

Učitelé jsou členěni do menších skupinek, každá má svého vedoucího. Učitelé jsou více motivovaní, 

vidí, že to má smysl. Např. když mladší učitelé vytvořili videa a sdíleli je dětem, i starší se zapojili a 

videa sdíleli také. „Velmi zajímavé, na lepším programu jsem nebyl.“ https://www.reditelnazivo.cz/ 

Učení dětí – dopad na děti. 

TIP: Denisa Dědičová – lektorka pořádající webináře, téma vnitřní motivace, proti prokrastinaci.  

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

Dokolečka – Používali hangout, google classroom, již dříve sloužil místo Bakalářů a tak nebylo těžké 

přejít na nové funkce. Když už jsme si zvykli, šlo se do školy a teď je náročné obsáhnout výuku i on-

line vyučování. Menší děti se přes sítě nezapojovaly. Zkušenosti určitě využijeme v budoucnu např. na 

domácí úkoly. 

mailto:židková@cesbrod.cz
https://www.reditelnazivo.cz/
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ZŠ a MŠ Vitice – Pracovali přes FB messenger, s technikou problém neměli, potřebovali najít řád, 

strukturu vstupů. Přes messenger zadávali i úkoly, používá se i nyní. V 1. třídě některým dětem 

zbytečně pomáhali rodiče. On-line učení vidí jako pozitivní i do budoucna.  

PPP – Po dobu opatření měli zavřeno a dopisovali to, co bylo potřeba. Od 11. 5. 2020 vyšetřují, řeší se 

asistenti pedagoga, přestupy. Kolegyně z Nymburka se zaměřuje na školní zralost (hrazena 

z projektu), jsou vděční, je to velká pomoc. Nyní objednávají klienty na říjen. Je znát, že děti vyšly ze 

zaběhnutého denního režimu, jsou zpomalené, většina vyšetřovaných dětí je doma i nyní.  

ZŠ Tuklaty – Začátky výuky on-line byly složité, systémově vznikaly třídní stránky, kam dávali učitelé 

odkazy na zajímavé procvičování. Times se nepodařilo zprovoznit, používali Skype. Nyní nastoupili 

všichni zaměstnanci a většina dětí tak, aby se skupiny nepotkávaly (jinak přestávky, hřiště,… 2 prvňáci 

k 5. Třídě.  

Letos bylo dětí málo a 5 dětí dostalo odklad, kapacita třídy je 20 žáků. Již od dubna se trousí papíry 

k zápisu do školy, do družiny a nemá to konce. Obce Tuklaty a Hradešín mají spolu uzavřenou 

smlouvu o přijímání žáků do tuklatské školy. 

Odbor sociálních věcí a školství – Připravujeme nový konkurz na vedoucího jídelny. V době karantény 

byly soudy zavřeny, většina podnětů se řešila po telefonu.  

ZŠ Přistoupim – prvních 14 dní po uzavření škol zadávaly úkoly. Později přibylo vysílání přes Zoom,  

dva dny v týdnu pro druhou třídu, ve 4. třídě se dělily děti do skupinek a připojovaly se vícekrát 

týdně. Nyní chodí necelá půlka dětí do školy, učitelky dál pracují on-line. Přes Zoom měli i třídní 

schůzku, sešlo se 35 lidí. O školení IT technologií má zájem. 

ZŠ a PrŠ Český Brod – PC gramotnost a orientace v mimořádnostech dává dětem zabrat.  Používali 

telefon, e-mail, školní blog – kde se děti dozvídaly úkoly. Pro každou třídu vlastní webová stránka. 

Dále pro kontakt s dětimi používali Skype, doporučovali školu v pyžamu. Pořádali společné akce FB – 

velikonoční výstava.  

Nejdřív otevřít neměli, naplánovali tedy rekonstrukci kotelny, pak ale přišla nová informace, že 

otevřít mohou. Od 8. 6. 2020 chodí do školy dvě skupiny žáků, dělí se podle ročníků, mají individuální 

hodiny s učitelkami, opakují. Děti jsou ve škole rády.  

Pro přijetí do ZŠ a PrŠ je podmínkou doporučení PPP a souhlas rodičů. Rodiče nemají důvěru, těžko se 

jim vysvětluje, že mají některé děti v této škole díky pomalejšímu tempu větší šanci zažít úspěch, 

ZŠ Tyršova Český Brod – učitelé měli ve výběru prostředků komunikace volnou ruku, používali Skype, 

školu v pyžamu a další. Úkoly zadávali po e-mailu. Poprvé bylo vidět, že se děti do školy těší.  

Nová přístavba bude sloužit jako učebna polytechnické výchovy (chemie, fyzika,…) O patro výš vznikla 

nová PC učebna.  

Byla představena nová paní ředitelka Mgr. Jitka Majerová, do konce července ředitelka MŠ Liblice. 

Celková kapacita školy je 580 dětí,  v současné době naplněno 578 míst, pokud se do Českého Brodu 

někdo přistěhuje zůstává minimální rezerva 1 místa. Čekají, kolik dětí odejde na gymnázium, 10 

rodičů ve frontě, zažíváme nelehké situace při vyjednávání, nelze říct, které místo mají.  



 

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. 

 

ZŠ Žitomířská – využívali aplikaci Bakalář, kde se přes nástěnku konalo i první setkání s učiteli. Od 5. 

ročníků přešli na Google clasroom, (již 5 let tento systém užívají). Pak přešli i s nižšími ročníky. Jednou 

až dvakrát týdně pořádali konference mezi učiteli, sdíleli typy na užívání. Učitelé nejnižších ročníků si 

nahrávali hodiny, které pak rodiče pouštěli doma dětem.  

V současné době nechodí 100 dětí, také čekají, kdo se dostane na gympl, s obavou co když se v září 

někdo přistěhuje.  

 

Terénní základnou na Vrátkově – 2 x týdně pracovnice přijede do školy, odvede si 15 dětí a zase je 

přiveze. Bližší informace padnou 24. 8. 2020, kdy se koná schůzka s paní Žídkovou. Programy 

posouvají svůj začátek na leden 2021. Mgr. Michal Plundra, nový člen realizačního týmu může školám 

pomoci s živou školní zahradou i s přípravou programu. Od září bude zaměstnán v rámci projektu. Lze 

využít jeho odbornost. 

 

Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání v 24. 8. 2020 společně s pracovní skupinou pro předškolní vzdělávání. 

 Pozvánka bude zaslána.  

Zapsala: Veronika Svěcená  

Český Brod 23. 6. 2020 

 

Přílohy: 

Prezentace pana Slavíka – Ředitel naživo 
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