
 

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 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 24. 8. 2020, 9:00 – 11:00 hod. 

Zasedací síň MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ 

Poříčany), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří, Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie 

(ZŠ a PrŠ Český Brod), celkem zastoupeno 6 škol. 

Zástupci MŠ: Černá Marta (MŠ Tuchoraz), Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ 

Klučov), Mihálová Martina (MŠ Liblice), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), celkem zastoupeno 5 škol. 

Další: Fejfarová Martina (OSPOD), Lancová Veronika (PPP Český Brod),  

Hosté: Pitelková Petra (ITveSKOLE.cz), Kreglová Daniela (Boxed,s.r.o.). 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Žídková Olga. 

Omluveni: Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Charvát Tomáš (ZUŠ Český 

Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), 

Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), 

Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), 

Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Žáčková Hana (PPP Český Brod). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

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

3. Statistická hlášení pro MŠMT 

4. Prezentace o distančním vzdělávání společnosti ITveŠKOLE.cz 

5. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod. 

6. 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 seznámila s aktuálními informacemi o projektu 

(k nahlédnutí i na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/) .  

Úspěšně proběhl 6. ročník Letní školy pedagogů, tentokrát ve Střední odborné škole v Liblicích a na 

hájence Vrátkov. Účastnilo se 92 osob, z 8 ZŠ a 8 MŠ. Máme pozitivní ohlasy. 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Nově je do projektu zapojen i Ing. Michal Plundra, na kterého se můžete od druhé poloviny září 2020 

obracet s dotazy a realizací zahrady u školy či školky.  

Prezentace IT ve škole ZŠ Žitomířská – lze se scházet v ZŠ Žitomířská. Asistentky i účastnice PS pro 

čtenářskou a matematickou gramotnost o školení stojí.  

Pokud máte nápady pro aktivity, které byste v projektu uvítali, obraťte se na skolyorp@cesbrod.cz. 

Od června 2020 sídlí realizační tým včetně paní Žídkové nově v kanceláři č. 26, ve stejné budově (nám 

Arnošta z Pardubic 56), blíž sociálnímu odboru. 

 

Ad 3. Statistická hlášení pro MŠMT 

Olga Žídková poskytla informace ke změnám ve výkazech. Školám byly poskytnuty materiály 

s informacemi týkající se zasílání výkazů ve školním roce 2020/2021 (termíny a způsob odevzdávání).  

Ve výkazech zůstává většina při starém, dochází jen k nějakým malým změnám (viz. příloha - 

prezentace od str. 8). Změnila se však podoba "Rychlého hlášení", ve kterém se nyní uvádí i hodnoty 

PH školy. To bude vyžadovat zvýšenou pozornost, aby zde nedocházelo k chybám. 

Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce docházelo v některých případech k nejasnostem, byl 

upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního 

rozpočtu a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu. 

Materiál k tomu byl součástí předaných materiálů. (Viz příloha č. 1) 

Ad 4. Prezentace o distanční výuce 

Prezentace Petry Pitelkové ITveSkole.cz, o.p.s, o nabídce pro školy. Předností je, že jsou pracovníci 

ITveSkole k dispozici po celou dobu spolupráce, od sepsání projektu, při realizaci (zajistí materiály, 

projektové dny i zapojení rodičů). Situaci školy řeší v případě zájmu komplexně, včetně techniky. 

Spolupracují s výrobci PC a mají informace o toku nových zařízení na náš trh. Dále mají vazbu na s 3D 

tiskárny Průša a nakladatelství Fraus. Zajistí pomoc s nastavením jednotného prostředí. 

Novela zákona – škola i školka je povinna zajistit distanční způsob vzdělávání při polovičním počtu 

žáků ve třídě. V přípravném týdnu je třeba nastavit jednotné komunikační toky a technické zajištění. 

Tato situace je příležitost pro ZŠ jak se dovybavit IT technikou. Pro MŠ – možnosti dovybavit se ze 

Šablon.  

Nejefektivnějším řešením smíšené výuky je sdílet prezenční výuku i s žáky doma. Nabízené řešení: 

1. Každý učitel by měl mít pokud možno aktuální techniku (Windows 10, Office 365).  

2. Mobilní učebna / mobilní box na kolečkách. Je zde 10 PC, lze zapůjčit nebo použít vlastní.  

3. Jednotné on-line prostředí. 

4. Např. Fraus – on line učebnice z půjčeného či vlastního zařízení. Licence je na 3 školní roky při 

zakoupení v září 2020. Důležitá je i interakce mezi žákem a učitelem. Připojení WiFi je v jednání 

formou většího flashdisku se SIM kartou a ošetřené tak, aby žák pracoval jen na stránkách, 

které potřebuje k učení. 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Přenos zvuku řešen mikrofonem v klopě, který je spojený bezdrátově s notebookem.  

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

MŠ Klučov – připravují se na nový školní rok. 

MŠ Kollárova – proběhla změna v učitelském sboru, nová MŠ se připravuje. 

MŠ Liblice – řízením MŠ byla pověřena Martina Mihálová. 

MŠ Tuchoraz – vše při starém, také se připravují na nový školní rok.  

MŠ Tuklaty – kladou si otázku, kdo se postará o děti, když učitelé zůstanou doma.  

Odbor sociálních věcí a školství – výběrové řízení na ředitele školní jídelny – do konce srpna je možno 

podat přihlášky, příspěvková organizace již vznikla.  

M. Fejfarová - K povinné školní docházce uvedla - MPSV upozorňuje, že povinná školní docházka je 

právem dítěte, nikoli povinností. Pokud dítě neplní povinnou školní docházku, upozorní OSPOD rodiče 

dítěte, že se dopouštějí přestupkového chování a že součástí jejich rodičovské odpovědnosti je jednat 

v zájmu dítěte. Zároveň škola oznámí nedocházku /neomluvené hodiny/ na přestupky - odbor vnitřních 

věcí MěÚ Český Brod.  

PPP – používají nové testy školní zralosti dle paní Bednářové. Končí výběrové řízení na dodavatele 

stavby nových prostor pro poradnu. 

ZŠ a MŠ Vitice –  dvě zaměstnankyně školní jídelny navštívily seminář Pestrá strava na letní škole. Mají 

zájem o školení a zváží spolupráci s IT ve Škole.cz. 

ZŠ a PrŠ Český Brod – těší se na nové prostory, vedle nové poradny má fungovat i tréninkový byt 

a kavárna.  

ZŠ TGM Poříčany – učitelů je v tuto chvíli dost, postaveno také je, v lednu proběhne konkurz na nového 

ředitele školy. 

ZŠ Tuklaty – Tělocvična je pouze ve formě náčrtu na papíře, panují obavy z podzimu, uvítali by pomoc 

v oblasti IT. 

ZŠ Žitomířská – Kapacita 660 dětí naplněna, odvolání rodičů s dětmi z Hradešína bylo po dohadování 

s krajem uzavřeno a žáky nepřijali.  

 

Ad 5. Závěr, další postup 

Pozvánka na příští setkání bude zaslána.  

Zapsala: Veronika Svěcená 

Český Brod 31. 8. 2020 
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Přílohy: 

Prezentace IT ve školách  

Školní zahrady (Michal Plundra) 

Prezentace k výkazům 

 

 

 


