
 

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 (14) 

Zápis z jednání, 24. 3. 2021, 13:00 – 14:00 hod. 

ONLINE 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Plesná Ludmila (ZŠ 

Tuklaty), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ 

Český Brod), celkem zastoupeno 6 škol 

Další: Fejfarová Martina (OSPOD), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Lancová Veronika (PPP 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), Jitka Majerová (ZŠ Tyršova Český Brod), Nováková Renata 

(ZŠ Přistoupim). 

Program setkání: 

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

3. Aktualizace SWOT analýzy prioritních oblastí  

4. Sdílení zkušeností z doby uzavření škol 

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 setkání Pracovní skupiny a informovala o chystaných 

akcích v rámci projektu.  

Aktuální informace o projektu jsou k nahlédnutí i na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/.  

29. 3. 2021  
od 13:00 – 14:00 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro financování on-line 

15. 4. 2021 
od 14:15 – 16:15 hod. 

čtvrtek!! 

Setkání Pracovní skupiny pro matematickou 
gramotnost 

on-line 

20. 4. 2021  
od 14:15 – 16:15 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost 

MAS Region Pošembeří o.p.s nebo 
on-line 

4. 5. 2021  
od 14:15 – 16:15 hod.  

Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost 

MAS Region Pošembeří o.p.s nebo 
on-line 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Letní škola pedagogů (LŠP) – letos na téma „Restart kreativity“ od 16. do 20. 8. V Kutné Hoře. 

Ubytování je zajištěno v historické budově internátu střední školy v samém centru Kutné hory. Lucie 

Ulíková pro nás připravuje tvoření masek, Roman Musil Storytelling (vyprávění příběhů). Další 

témata: jak využít designové myšlení ve vzdělávacím procesu, ředitel naživo, separace vůně a další. 

Těšte se na prohlídky budov, města, umění i přírody. Pro příznivce „ambulantní“ letní školy jsou 

připraveny semináře ve zbrusu nové pedagogicko-psychologické poradně v areálu českobrodské 

nemocnice v pondělí 23. 8. a ve čtvrtek 26. 8. 2021. Kapacita je jako vždy omezena.  

Začátkem května bude otevřeno nově vybudované Ekocentrum Vrátkov na hájence. Nabídne prostor 

pro dětský klub, kroužky s lesní tematikou i truhlářskou výrobou, projektové dny. Uvítáme další 

návrhy na spolupráci a využití nových prostor.  

Na Vrátkově bude v době LŠP v Kutné Hoře pobytový tábor pro děti. Přednost budou mít děti 

účastníků letní školy. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost zahájila a úspěšně pokračuje v projektu „Kniha 

inspirovaná Českobrodskem“. Literární počiny všeho druhu včetně ilustrací žáků zapojených 

základních škol budou v jedné knize, spojuje je místo na území ORP Český Brod. Přihlásilo se přes 40 

tříd z prvního i druhého stupně. Knihovna Český Brod úzce spolupracuje především prostřednictvím 

paní Jitky Šrajerové. Společně s knihou se rodí nový maskot knihovny lišák Čístko.  Na stránkách 

projektu budou postupně zveřejňovány medailonky a rozhovory nejen s českobrodskými autory 

a ilustrátory. Snahou je přiblížit dětem vznik knihy od nápadu po tisk. Podrobnosti zde. Připravujeme 

anketu mezi učiteli, osobnostmi Českého Brodu s otázkou, o jakém místě byste psal/a vy. V případě 

oslovení paní Ištvánikovou z města, prosíme o zapojení.  

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost připravuje „Matematický jarmark Českobrodska“. 

Děti z přihlášené třídy navrhnou a připraví pro ostatní týmy matematickou aktivitu a věcnou či  

zážitkovou odměnu, kterou mohou úspěšní řešitelé získat. Podrobnosti zde  

T. Charvát, ZUŠ Český Brod – zkusí oslovit učitele ZUŠ pro případné vytvoření tvrdé českobrodské 

měny v projektu PS matematická gramotnost.  

Letošním rokem končí projekt Sdílené radosti a strasti III a do konce května 2021 je potřeba podat 

žádost o zapojení do nového, přechodného projektu, který by probíhal od 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023. O 

realizátoru projektu bude rozhodnuto mezi městem Český Brod a Dobrovolným svazkem obcí Český 

Brod -Doubravčice v závislosti na zařazení plánované svazkové školy do připravovaného dotačního 

programu MŠMT. K podání žádosti potřebujeme potvrzený souhlas o zapojení do projektu.  

Ad 3.  Aktualizace SWOT analýzy prioritních oblastí 

Jednou z klíčových aktivit projektu je aktualizace dokumentu Místního akčního plánu výchovy a 

vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod. Jeho součástí je i SWOT analýza prioritních oblastí. 

https://skoly-orp-cb.eu/kniha-inspirovana-ceskobrodskem/
https://skoly-orp-cb.eu/kriteria-projektu-matematicky-jarmark-ceskobrodska/
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Aktualizovaná SWOT se zapracovanými dalšími připomínkami členů PS, které přišly písemně, je 

přílohou zápisu.  Prosíme o kontrolu a zaslání případných dalších připomínek do 14 dnů ode dne 

doručení zápisu.   

Ad 4.  Aktuality od účastníků a sdílení zkušeností z doby uzavření škol 

Dokolečka z.s. – škola má nové prostory, které využívají některé děti k distanční výuce. Brzy bude 

platit testování na Covid i pro organizace pod 10 zaměstnanců, zkusí oslovit obec Doubravčice, zda by 

se mohli přidat k testování pod obecním úřadem. 

ZŠ Poříčany – na konci roku pan ředitel Pěnkava předá vedení školy paní Musilové, své dosavadní 

zástupkyni, a sám na škole zůstane jako pedagog. Školu navštěvují 3 děti, které nemají doma 

internet, některým dětem zapůjčili výpočetní techniku.  

Testovat zaměstnance začnou od pondělí 29. 3. 2021, zakoupili 60 ks testů na Covid. Ve školce měli 

11 pozitivních dětí během 1 týdne, těsně předtím, než došlo k uzavření škol.  

ZŠ Bylany – zvýšili počet počítačů (některé dostali darem od jedné rodiny, dalších 5 zakoupili z dotace 

a další z příspěvku zřizovatele. Všechny děti jsou online kromě 2 dětí (sourozenci), které docházejí na 

konzultace do školy. Zvlášť v Chotouni je špatné a nestabilní internetové připojení. Využili karty od T-

Mobilu, zakoupili nový modem. Děti se přihlašují, v rozvrhu mají každý den 3 on-line hodiny, 

vychovatelky konzultují s dětmi úkoly. V učitelském sboru byly tři nemocné.  

ZŠ a MŠ Vitice – vedle distanční výuky zavedli 2x týdně osobní konzultaci s žáky, časová náročnost je 

převážena velkým přínosem pro děti. Učitelé vysílají ze školy, výhodou je možnost sdílení informací o 

žácích a jejich potřebách. Půjčovali školní tablety asi 5 dětem. Předělali kancelář vedoucí školní 

jídelny, posunuli se v rekonstrukci školy. Paní učitelka vymyslela projekt na podporu nemocnice 

v Kolíně http://www.zsms-vitice.cz/ener 

ZŠ a PrŠ Český Brod – cca polovina učitelského sboru prodělala Covid a nemůže být tedy nyní 

očkována. Velký posun oproti loňskému roku zaznamenali v zapojení do on-line výuky. 50% dětí se 

připojuje, vázne to pouze u jednoho žáka, ostatní děti, hlavně z Českého Brodu, dochází na 

konzultace do školy.  

ZUŠ Český Brod – obdrželi testy na Covid pro testování učitelů, kteří zajišťují vzdělávání dětí 

záchranných sborů. Při rozhodování o testování hraje roli počet lidí, kteří se setkají najednou v jedné 

budově. Doporučuje zavolat na hygienu pí. Dlouhé a konzultovat to s ní. Víc jak polovina 

zaměstnanců prodělala Covid. Testovat se nebudou muset učitelé, kteří budou po očkování druhé 

dávky, a zároveň od očkování uplyne 14 dnů. 

Učitelé používají veškeré možné elektronické prostředky, protože děti jsou různě vybavené a navyklé 

na různé přístupy ze svých škol. Krizová situace pro ZUŠ byla na konci ledna 2021 z hlediska financí. 

Vybírané prostředky mají pokrýt provozní náklady. Nepřítomnost žáků v budovách ZUŠ byla využita   

na výměnu oken a topení za 1,5 mil. Kč.  

http://www.zsms-vitice.cz/ener
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ZŠ Žitomířská – na škole se vyučuje skupina dětí pro záchranné sbory, asi 19 dětí, rozdělena do 3 

učeben. Rozpětí 1. – 4. třída. Na covid testují děti i zaměstnance navázané na tuto skupinu. Platí je 

Středočeský kraj (cena jednoho testu je asi 800 Kč, jedná se o PCR  lízátkový test). Během týdne se u 

této skupiny vystřídá 15 lidí včetně vychovatelů (každý týden 1x samotest do nosu). Žádné další testy 

zatím nemají a čekají na dodávku od státu. Mají informaci, že ostatní zaměstnanci škol se nemusejí 

testovat. Ne všichni zaměstnanci se se stihli očkovat, většina z nich přijala vakcinu od firmy Astra 

Zeneca. 

Polovina učitelů učí ze školy, polovina z domova. Mají více budov, takže jsou různě rozmístění 

a nepotkávají se. On-line výuka funguje, objemem se shoduje s doporučením MŠMT, přidávali hodiny 

na 1. stupni. Zapojeny jsou skoro všechny děti na 1. stupni. Na 2. stupni se nepřipojuje asi 15 % dětí, 

nechodí ani na konzultace, ale tam byl problém i při běžné výuce. Půjčeno asi 15-20 tabletů, 

notebooků, využili i nabídku pro internetové připojení dětí prostřednictvím SIM karet od společnosti 

T-Mobil. 

Ve škole probíhají pravidelné on-line porady, kde učitelé sdílejí nové poznatky k distanční výuce. 

Učitelé jsou už unavení, hledají možnosti psychohygieny.  

ZŠ Tuklaty – nejlepší způsob psychohygieny je vyrazit do přírody      . On-line výuka probíhá v rozsahu 

max. tří výukových vstupů denně o délce max. 30 minut. Dbají na střídání výuky a samostatné práce, 

používají apliakaci Teams, jsou spokojeni. Asistentky se odpoledne věnují dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ze strany MŠMT chybí jasná informace jak a koho testovat. Očekávají, že 

testy pro děti uhradí stát. Se zřizovatelem domluveno, že obec objedná testy i pro ZŠ. Skoro všichni 

učitelé jsou očkovani první dávkou. Hledají 1 učitelku a speciálního pedagoga.  

Odbor sociálních věcí a školství – pracovnice se střídají na home office, kdo chodí v týdnu do práce, 

musí být 1x týdně otestován. Odběrové místo bylo zřízeno v obřadní síni u informačního centra.  

PPP – mají novou kolegyni sl. Krutskou, (speciální pedagožka). V týmu se těší na novou poradnu a 

doufají, že naleznou šikovné zaměstnance, především psychologa/psycholožku. Na začátku března 

byly služby omezeny, ale nyní již fungují v plném rozsahu. 

 

Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání by mohlo proběhnout na konci dubna 2021, nejlépe osobně.  Pozvánka bude zaslána.  

Zapsala: Gabriela Vraj 

Český Brod 24. 3. 2021 

 

Přílohy:  

SWOT analýza prioritních oblastí  


