
 

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 dne 9. 12. 2020, 14:30 – 16:30 hod. 

MAS Pošembeří o.p.s., nám Arnošta z Pardubic 25, 282 01 Český Brod  

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Fejfarová Martina (OSPOD), Lancová Veronika, Žáčková Hana (PPP Český Brod), 

Majerová Jitka (ZŠ Tyršova) Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod), 

celkem zastoupeny 3školy 

Další: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

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

Žídková Olga. 

Omluveni: Jedlička Ladislav (ZŠ Kounice), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Nováková Renata (ZŠ 

Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice) Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Slavík Jiří (ZŠ 

Žitomířská). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

2. Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

3. Aktuality od účastníků. 

4. Vybudování nové svazkové školy Český Brod – Doubravčice. 

5. Sdílení zkušeností s provozem škol v době nouzového stavu. 

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/). 

5. 1. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost   

MAS Pošembeří o.p.s. 

nebo on-line 

12. 1. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro 

matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří o.p.s. 

nebo on-line 

Proběhlo školení distanční výuky v prostředí GOOGLE CLASSROOM na ZŠ Žitomířská. Ocenili jej 

hlavně zástupci škol, kteří tuto platformu používají.  

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost připravuje knihu inspirovanou Českobrodskem.  

https://skoly-orp-cb.eu/
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• Jediným spojovacím prvkem pro práci týmů jednotlivých škol je místo z Českobrodska.  

• Přihlásit se může třída, do 30. 1. 2021 (přes google formulář na našich stránkách). 

Informační leták má více variant s různými obrázky, v příloze je uveden jeden z nich. Práce lze 

posílat do 30. 4. 2021. 

• Očekáváme příběh, líčení, fiktivní rozhovor, obrázkové čtení, báseň, lze doplnit i obrázkem, 

fotografií, odevzdává se přes člena PS ČG na škole. 

• Pokud bude možné, proběhnou i doplňkové akce, např.: výlet k místu, o kterém se píše, 

propojení do ostatních předmětů, na závěr, pokud to bude možné, proběhne křest knihy 

Účastnice pracovní skupiny pro matematickou gramotnost mají v plánu soutěž zaměřenou 

na finanční gramotnost.  

Sportovní dny na Kutilce a sportování dětí projekt podporuje, ale nelze z něj tyto aktivity financovat.  

 
Situaci dětí, které nemají češtinu za svůj mateřský jazyk, řeší Společnost pro příležitosti mladých 
migrantů META, o.p.s. Další inspirací k této problematice je stránka www.inkluzivniskola.cz 
 
V případě potřeby odborné pomoci dětem, práce s třídním kolektivu, v pracovním týmu jsou 
k dispozici naše spolupracovnice. Kontakty na ně jsou uvedeny v příloze. Po domluvě spolupráce 
prosím sdělte, že intervence proběhla a my ji zaplatíme z projektu.  
 
Aktualizace LOS   
Analytická část je již aktualizována. Otázkou je rozsah a jistá náročnost jednoznačně vyhodnotit 
indikátory v návrhové části.  
Členové PS přidělovali preferenční hlasy pro aktivity projektu, které navrhují do akčního plánu (viz 
příloha). V případě dalších námětů se neváhejte obrátit na zástupce realizačního týmu. 

Ad 3 a 5. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

Dokolečka – Školu otevřeli, měli problém zjistit, která nařízení se na ně vztahují, jsou tak specifičtí. 

Používají souhlasy od rodičů.   

ZŠ a MŠ Vitice – e-mailem přišla následující zpráva od paní ředitelky Pacalové: 

Škola pokračuje v plnění Šablon II. - díky nim máme školní asistentku v MŠ, ve které jsou 4 děti s OMJ. 
MŠ navázala už loni spolupráci s paní Tomkovou z PPP Č. Brod -screening školní zralosti. MŠ je v 
provozu stále bez přerušení. Učitelky  ZŠ v rámci šablon realizují reedukaci u žáků ohrožených školním 
neúspěchem, deskové hry pro 1. a 2. ročník a také sdílení zkušeností ve školách. U sdílení ale letos byl 
problém - nemožnost se osobně účastnit výuky. 
V době uzavření ZŠ jsme realizovali výuku přes aplikaci Microsoft Teams. Učitelky absolvovaly 2 
školení s pí Mgr. Hartmannovou, koordinátorkou Microsoft z Národního pedagogického institutu 
a pak se hodně naučily z instruktážních videí. Kromě toho jsme si 2x týdně zvaly žáky na individuální 
konzultace do školy a když dovolilo počasí, domlouvali jsme si výukové bloky v malých skupinách 
venku v rámci například procházky do přírody. Neztratily jsme tak s dětmi osobní kontakt. 
Díky tomu jsme mohly učivo předat bez většího skluzu. Přesto jsme přišli o plánované školní exkurze 
a další akce, a to je nám líto. Všechny zdravím s přáním klidných vánoc. R. Pacalová, ZŠ a MŠ Vitice 
 

https://meta-ops.eu/
http://www.inkluzivniskola.cz/
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PPP – Vyšetřují bez přestávky, dostali respirátory, roušky, větrají. Nově klientům posílají upomínací 

sms den před plánovanou návštěvou, velice se to osvědčilo. Přijali novou kolegyni speciální 

pedagožku, která pracuje i pro ZŠ Žitomířská.  

Řada dětí, které nyní nejsou stresováni časem a mají dobré domácí zázemí, se on-line výukou 

zklidnila.   

ZŠ Tuklaty – distanční výuka prověřuje a prohlubuje jejich technické možnosti. Vyřešili stravování i 

přestávky dětí tak, aby se nepotkávali. Je znát, že děti nemají režim, jsou zpomalené. Odchází 

speciální pedagog (0,27 úvazku), je tedy možnost, domluvit se s novou posilou v PPP.  

ZŠ a PrŠ Český Brod – byla uzavřena pouze 2 týdny, oceňují to nejen děti, ale především jejich rodiče. 

Je znát, že se děti znovu škole přizpůsobují, některým váznou komunikační schopnosti. Vánoční 

výstava proběhne venku, pozvánka bude poslána.  

V areálu nemocnice vznikne kavárna s tranzitním programem, již deset učitelů prošlo školením, cílem 

je najít uplatnění a zajistit přechod mezi školou a zaměstnáním. Poradna musí týt hotová do konce 

července.  

ZŠ Tyršova Český Brod – řeší provozní věci, plánování stravování byl oříšek. Není to jednoduché, když 

změny přicházejí tak nečekaně a často. Všichni učitelé mají školní e-mail, používají Teams. 

Olga Žídková – testování pedagogů na covid 19 může na požádání probíhat i ve škole.  

OSPOD – děti se špatným zázemím jsou na tom ještě hůře. Škola má nezastupitelnou úlohu. Dětské 

domovy jsou přeplněné.  

ZUŠ – kantoři se těšili, až uvidí živého žáka. Učí v omezených počtech dětí (max 10 osob). 

Ad 4., Vybudování nové svazkové školy Český Brod – Doubravčice – v průběhu 10 let potřebujeme 

1 000 nových míst. Prstenec II je program, ze kterého je možno financovat toto rozšíření. Lepší 

podmínky spoluúčasti (15%) má škola svazková. Vzniká tedy Dobrovolný svazek obcí Český Brod 

a Doubravčice. Personálně ho zastřešuje bývalý ředitel pan Dušek, dále pan starosta Nekolný, 

místostarosta Klinecký a Olga Žídková. V plánu je 3x9 tříd, což finančně vychází na 700 000 000,- Kč. 

Díky této částce vznikne přístavba ZŠ Žitomířská a nová škola v Doubravčicích.  

Je otázkou, zda nový projekt Radostí a strastí škol bude zastřešen tímto svazkem obcí či Městem, jako 

doposud. Podpora administrace šablon nebude dále možná prostřednictvím MAS (Region 

Pošembeří), ale pouze jako součást aktivit nového projektu  MAP III. Předběžně jsme domluveni 

s Mgr.  Janou Tůmovou, která tuto činnost doposud dělá v rámci MAS. 

Kounická škola s námi může do konce projektu spolupracovat, do příštího již zapojena nebude.  

Terénní základnou na Vrátkově – staveniště, hotové do února/března. Pan Ehrlich zastává funkci 

environmentálního koordinátora. Mohou zde probíhat dětské kluby s dospělým, projektové dny, 

kroužky. Kapacita 40 osob.  
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Ad 5. Závěr, další postup 

Po naplánování příštího setkání bude pozvánka zaslána.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

Český Brod 15. 12. 2020 

 

Přílohy: 

Leták o vzniku knihy inspirované Českobrodskem 

Kontakty na odborné spolupracovnice projektu Sdílené radosti a strasti 

Referenční hlasy členů PS RP ze dne 9. 12. 2020  

 

 


