
ROČNÍ AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE ŠKOL V ORP ČB 2019   - vyhodnocení plnění k 31. 12. 2019 

Pro rok 2019 bylo schváleno 15 hlavních aktivit, jejichž pořadí bylo stanoveno na základě preferencí členů 

řídícího výboru. Z plánovaných aktivit bylo splněno 13, tedy 87 %.  Všechny uskutečněné aktivity byly 

avizovány na webových a facebookových stránkách projektu. Souhrnný přehled podává tabulka v příloze.  

Aktivita 1/2019  Vzdělávání pedagogů   

Tato aktivita se skládá ze dvou podaktivit. 

První podaktivitou jsou společné vzdělávací semináře.  V minulém roce se jednalo o následující:  

 PhDr. Lidmila Pekařová – Stres - relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se při zátěžové 

profesi  (23. 2.)  Semináře se zúčastnily především učitelky z mateřských škol.  

 Mgr.  Pavel Zeman  - Aktuální novely právních předpisů k 1. 1. 2019 (26. 2.) Spleť nových i těch 

stávajících předpisů platných pro školství se společně s oblíbeným lektorem snažili rozplést 

ředitelky, ředitelé a ekonomky mateřských i základních škol. 

 Lenka Krutská - Zdravotní cvičení pro pedagogy (15 pondělních lekcí od 2. 9. do konce roku). 

Seminář absolvovaly dvě skupiny učitelek z mateřských i základních škol.  

Druhou podaktivitou je Letní škola pedagogů, která patří tradičně ke stěžejním aktivitám. Minulý rok (19. – 

23. 8. 2019) se konal již pátý ročník. Zahrnoval 16 seminářů v rozsahu 1-21 hodin, kterých se zúčastnilo 

celkem 85 osob.  

Aktivita 2/2019 Sdílení praxe v rámci ORP  

Tato obsahuje šest podaktivit. Dvě z nich spočívají ve vedení webových a facebookových stránek, které jsou 

pravidelně aktualizovány. Zbývající zahrnují setkávání zástupců mateřských a základních škol, ekonomů škol 

a společná setkání těchto.  

Zástupci MŠ se setkávali v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání (23. a 24. 2, a 20. 11.). 

Setkání měla praktickou náplň, únorová byla věnována kreativním dílnám s textilem a listopadová rozvoji 

komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. 

Zástupci ZŠ se setkali v rámci činnosti pracovní skupiny pro rovné příležitosti (12. 2., 17. 10. a 4.12. ). Kromě 

sdílení aktualit ze škol byly hlavními tématy těchto setkání vzdělávání pedagogů a školského managementu, 

rozvoj pohybových aktivit dětí. 

Společně se zástupci ZŠ a MŠ setkali dvakrát 22. 5.  (mapování potřeb škol) a 29. 8. (nastavení aktivit 

v novém školním roce).  

Ekonomové škol se sešli celkem čtyřikrát   1.3., 12. 4., 25. 10., 29. 11.  Během setkání sdíleli praxi finančního 

řízení školy, pronikali do tajů projektového řízení a hledali možnosti financování některých potřeb škol 

z aktuálně dostupných externích zdrojů. 

Společné setkání ekonomů a ředitelů mateřských a základních škol proběhlo 3. 6. . Bylo věnováno 

aktuálním otázkám souvisejícím s přechodem na nový systém financování regionálního školství a jeho 

odborným garantem byl Mgr. Pavel Zeman.   
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Aktivita 3/2019 Setkávání učitelů dle aprobací 

Podaktivitami této jsou především setkávání učitelů vyučujících český jazyk v pracovní skupině pro 

čtenářskou gramotnost (12. 3. , 21. 5., 15. 10., 19. 11.) a učitelů vyučujících matematiku v pracovní skupině 

pro matematickou gramotnost (5. 2., 22. 10., 26. 11.). Členové obou skupin se sešli 9. 4. na společném 

jednání s Mgr. Petrem Drábkem, ředitelem Středočeského inspektorátu České školní inspekce. Jednání byla 

zaměřena především na sdílení dobré praxe při výuce vybraných učebních témat. Odborným garantem 

obou těchto skupin je Mgr. Gabriela Rákosníková.  

Nově se sešli učitelé vyučující předměty související environmentálním vzděláváním 6. 11.. Výsledkem je 

pokračující spolupráce při budování technického, metodického i personálního zázemí budoucího ekocentra 

na Vrátkově, které by mělo zahájit svou činnost počátkem roku 2021.    

K plánovanému setkání učitelek MŠ s učitelkami prvních tříd v roce 2019 nedošlo. Oproti plánu, ale byla 

ustanovena nová pracovní skupina pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků. Ta se sešla dvakrát 

25.9.2020 a  

27.11.2020 pod odborným vedením Lucie Urbančíkové, M.Ed. Do práce této skupiny se zapojilo 6 škol 

z našeho regionu a dvě školy „přespolní“.  

Aktivita 4/2019 Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)  

Tato aktivita se skládá ze dvou podaktivit. První je Terapie biofeedbackem. Ta spočívá v sérii 10 

individuálních terapií, kterými bylo podpořeno 13 dětí se SVP.   

Druhá podaktivita je rozvoj čtenářských dovedností metodou prof. Elkonina, kterou byli podpořeni 

předškoláci a žáci prvních tříd. Pod vedením speciální pedagožky Mgr. Miškovské se 1x týdně v každém 

pololetí scházely dvě skupiny dětí.  

Aktivita 5/2019  Sdílený intervenční psycholog  

Tuto pozici vykonává Mgr. Alexandra Kecová, která dlouhodobě spolupracuje se školami v našem správním 

obvodu a řeší aktuální problémy formou individuální i skupinové práce s dětmi, učiteli i rodiči. 

Aktivita 6/2019 Inspirativní rodičovské kavárny   

Inspirativní rodičovské kavárny jsou večerní besedy s odborníky určené pro širokou veřejnost. V minulém 

roce se jednalo o následující:  

 Výchova bez poražených  (11.3) s Alenou a Janem Vávrovými 

 Každodenní společné zážitky rodičů s dětmi (16.5.) s  psycholožkou Alexandrou Kecovou  

 Mediální gramotnost (14. 11.) se známou novinářkou Petrou Procházkovou  

Aktivita 7/2019 Sdílený administrátor projektů  

Tato aktivita byla naplněna prostřednictvím Mgr. Jany Tůmové, pracovnice Regionu Pošembeří.  Ta dle 

zájmu jednotlivých škol poskytovala zdarma poradenství v oblasti administrace projektů typu „Šablony“, 

které jsou podporovány z OP VVV.  Mgr. Tůmová také vedla také seminář k projektovému řízení 

uskutečněný v rámci zasedání pracovní skupiny pro financování dne 12. 4..   Region Pošembeří  mimo to 
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dne 22.10.2019 uspořádal seminář k  výzvě z OPZ "Sladění rodinného a pracovního života" (Zařízení péče 

o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt); Společná doprava dětí 

do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora; Dětské skupiny atd.). Do této výzvy se zapojily 

z regionu 4 subjekty. Realizační tým dále spolupracoval při zpracování projektů Českobrodské moderní 

poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami (podpořen z IROP - partnery město Český Brod, 

ZŠ Žitomířská 885, Český Brod a ZŠ a PŠ Český Brod, Žitomířská 1359) a „Tranzitní program na Českobrodsku 

Příprava mladých lidí na samostatný způsob života“ (podpořen z OP VVV - partnery město Český Brod a ZŠ a 

PŠ Český Brod, Žitomířská 1359) 

Aktivita 8/2019 Propojení projektového pracoviště s pozicí referenta školství  

Tato aktivita byla splněna organizačními změnami v rámci  městského úřadu v Českém Brodě. Dne 1. 11. 

byla přijata nová pracovnice Mgr. Olga Žídková na pozici referenta školství, která se zároveň  stala členkou 

realizačního týmu projektu. Celé projektové pracoviště je nově součástí odboru sociálních věcí a školství.  

Aktivitu 9/2019 Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Zvonice 

Tuto aktivitu se nepodařilo naplnit v určených podaktivitách – propagace na ZŠ a sdílený rodilý mluvčí, 

ačkoliv probíhala jednání s jazykovou školou Carpinus i vedoucím NZDM. Pravděpodobně to bylo to 

způsobeno jejich nízkou mírou potřebnosti, neboť NZDM  již navázalo stabilní spolupráci s městem i 

s českobrodskými školami.  

Aktivita 10/2019 Vytvářet podmínky pro rozšiřování nabídky volnočasových aktivit  

K naplnění tohoto cíle jsme zvolili rozšiřování spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (NNO). 

V roce 2019 jsme rozvíjeli spolupráci se sportovním klubem Slavoj. V nově rekonstruovaném areálu Kutilka 

jsme zorganizovali setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti, podporovali návrh na uspořádání 

sportovních soutěží v rámci správního obvodu ORP, které by umožnily zapojení každého žáka.  Na Kutilce 

byl uspořádán projektový den „Ve zdravém těle zdravý duch“ (31.10.) ve spolupráci SK Slavoj, jehož se 

zúčastnilo 50 žáků prvního stupně ze dvou základních škol regionu.  

Ve spolupráci se spolkem Chráníme mořské želvy jsme uspořádali besedu (24. 9.) o plnění dětských snů pro 

150 dětí ze 4 základních škol. Ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza jsme během letní školy 

proškolili pedagogy z 5 škol v učení a hře venku  (23. a 24. 8.). Ve spolupráci s Ekocentrem Huslík, 

Mamalocou a Skautem jsme pomáhali připravit projekt na využití terénní základny na Vrátkově pro 

environmentální vzdělávání, jehož součástí by byly i nové volnočasové aktivity pro děti i dospělé. 

Spolupráce s českobrodskou ZUŠ se projevila především v zapojení jejího ředitele do činnosti řídícího 

výboru MAP a  pracovní skupiny pro rovné příležitosti.  V praktické rovině pak uspořádáním dvou 

kreativních dílen s Mgr. Lucií Ulíkovou, která vyučuje na ZUŠ výtvarný obor. První byl věnován výrobkům 

z textilu  a druhý tíze a lehkosti. Dílen se zúčastnili zástupci 10 škol.  

Aktivita 11/2019 – Ředitel naživo  

Naši ředitelé základních škol patřili mezi první, jímž byl tento dlouhodobý vzdělávací program představen. 

Velmi nás potěšilo, že do prvního ročníku byli vybráni zástupci z českobrodské  základní školy Žitomířská 

885 – pan ředitel Mgr. Jiří Slavík a jeho zástupkyně Mgr. Kateřina Součková.  

Aktivita 12/2019 – Společné aktivity se sousedními MAPY 

https://skoly-orp-cb.eu/projektovy-den-na-kutilce-tuzime-sva-tela-nebot-by-to-chtela/
https://skoly-orp-cb.eu/beseda-pro-zaky-zs-s-biolozkou-hanou-svobodovou/
https://skoly-orp-cb.eu/justina-danisova/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/12/PS_MŠ_2019-02-24_6-zápis.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/12/PS_MŠ_2019-02-24_6-zápis.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/lucie-ulikova-kreativni-dilna-tiha-a-lehkost/
https://www.reditelnazivo.cz/


Realizační tým MAP dlouhodobě spolupracuje především s MAPY z ORP Říčany, Černošice, Nymburk a 

Poděbrady. Sdílíme kontakty na zajímavé lektory a na akcích sousedů hledáme inspiraci. V roce 2019 jsme 

společně uspořádali 4 semináře oblíbené a časově velmi zaneprázdněné Mgr. Michaely Veselé. Věnovali 

jsme se tématům práce se třídou (7.2.), efektivní komunikace s rodiči (6.5.),   násilí ve školách (19. 9.), 

prevence patologickému chování ve školách (10. 12.).  

Aktivita 13/2019 – Kurzy pro rodiče 

Oproti plánovaným dvěma seminářům byly v roce 2019 uspořádány čtyři. Lednový víkend (12. – 13. 1.) byl 

věnován Teorii typů s Mgr. Šárkou Mikovou, čtyři jarní neděle (17. 3., 31. 3., 14. 4. a 28. 4.)  Výchově bez 

poražených s manžely Vávrovými, devět podzimních čtvrtečních podvečerů se pak společně s psycholožkou 

Mgr. Alexandrou Kecovou rodiče zamýšleli nad svými rodičovskými radostmi a starostmi při setkáních 

nazvaných  9 x kafe a 7 podzimních čajů.  

Aktivita 14/2019 - Exkurze do tuzemských škol 

Na jaře (30.5., 6.6. a 13.6) jsme ve třech skupinách po 5 – 6 osobách navštívili speciální základní školu 

v Poděbradech. Zde zkušená speciální pedagožka Mgr. Gabriela Bečvářová sdílela praktické rady pro 

vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a odpovídala na konkrétní dotazy učitelů. Na podzim jsme 

navštívili známou soukromou školu Open Gate (6. 11.) v Babicích. Učitelé si nejen prohlídli celý areál, ale též 

se zúčastnili výuky a měli možnost komunikovat se zástupci vedení.  

Aktivita 15/2019 - Exkurze do zahraničních škol 

Tato aktivita nebyla naplněna, především z důvodu nedostatečného finančního krytí. Ve spolupráci s o.p.s 

Step by Step byly vytipovány vhodné zahraniční mateřské školy, ve spolupráci se Základní školou a 

Praktikou školou Český Brod pak základní škola v Řecku.  Aktivitu navrhujeme uskutečnit prostřednictvím 

dotačního titulu Erasmus + nebo z Šablon III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/02/SEM_2019-02-07_Vesel%C3%A1_Pr%C5%AFhonice_pozv%C3%A1nka.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/seminar-efektivni-komunikace-s-rodici/
https://skoly-orp-cb.eu/seminar-skolni-nasili/
https://skoly-orp-cb.eu/seminar-mgr-michaely-vesele-prevence-ve-skole-co-delat-kdyz/
https://skoly-orp-cb.eu/komunikace-zvladani-stresu-motivace-a-rozvoj-lidi-aneb-teorie-typu-v-praxi/
https://skoly-orp-cb.eu/kurz-vychovy-bez-porazenych/
https://skoly-orp-cb.eu/kurz-vychovy-bez-porazenych/
https://skoly-orp-cb.eu/9-x-kafe-o-detech-vychove-a-rodicovstvi/
https://skoly-orp-cb.eu/7-podzimnich-caju-o-malych-detech-a-zivote-s-nimi/
https://skoly-orp-cb.eu/jak-pracovat-s-detmi-s-poruchou-autistickeho-spektra-pas-2/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/10/SEM-exkurze_OPEN-GATE_Pozv%C3%A1nka.pdf


Příloha:  

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE ŠKOL V ORP ČB 2019  
vyhodnocení plnění k 31. 12. 2019 

Priorita aktivity  Název aktivity  Indikátor 1 Indikátor 2 
Plnění k 

31.12. 2019 
v % 

1 

Vzdělávání 
pedagogů  

počet akcí počet akcí 
účast - počet 
osob, rozsah 

účast - počet 
osob, rozsah  133% 164% 

 plán  skutečnost   plán skutečnost  

Společné vzdělávací 
semináře  

2 3 

80 136 

150% 

170% 

Letní škola 
pedagogů  1 1 

100% 

Průměrná doba 
podpory na 1 
účastníka v 
hodinách 

    8 8 0% 100% 

2 

Sdílení praxe v 
rámci ORP 

počet akcí počet akcí účast škol v % účast škol v % 
131% 109% 

 plán  skutečnost   plán skutečnost  

Setkání zástupců 
MŠ 3 3 50 47 100% 94% 

Setkání zástupců ZŠ 3 4 75 89 133% 119% 

Setkání zástupců 
MŠ + ZŠ 1 3 60 72 300% 120% 

Setkání ekonomů 
škol  4 5 75 75 125% 100% 

Společný 
Informační web 
škol 1 1 x x 100% x 

Společný facebook  1 1 x x 100% x 

3 

Setkávání 
pedagogů dle 
aprobací 

počet akcí počet akcí účast škol v % účast škol v % 
100% 104% 

 plán  skutečnost   plán skutečnost  

Setkání vyučujících 
matematiku 4 4 40% 67% 100% 167% 

Setkání vyučujících 
český jazyk 4 5 40% 56% 125% 139% 

Setkání vyučujících 
souvisejících s 
EVVO 1 1 40% 44% 100% 110% 

Setkání učitelek 1. 
tříd s uč. MŠ 1 0 40% 0 0% 0% 



4 

Podpora žáků se 
SVP 

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

120% 92% 

Bioffedback 30 22 15 13 73% 87% 

Elkonin  30 50 10 10 167% 100% 

5 

Sdílený intervenční 
psycholog 

počet 
intervencí - 

plán 

počet 
intervencí - 
skutečnost 

počet 
zapojených škol 

- plán 

počet 
zapojených 

škol- 
skutečnost 

900% 167% 

Vytvořená pozice 
sdíleného 
intervenčního 
psychologa 

3 27 3 5 900% 167% 

6 

Inspirativní 
rodičovské kavárny  

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

100% 130% 

Vzdělávací akce pro 
rodiče 

3 3 40 52 100% 130% 

7 

Sdílený 
administrátor 
projektů 

počet osob - 
plán 

počet osob 
skutečnost 

datum 
uzavření 

datum 
uzavření 150% 100% 

plán skutečnost 

Vytvořená pozice 
sdíleného 
administrátora 
projektů 

1 1 31.12.2019 x 100% 100% 

Organizace 
vzdělávání v 
projektovém řízení 

1 2 x x 200% x 

8 

Propojení projekt. 
pracovniště MAP s 
pozicí referenta 
pro školství  

počet 
pracovníků 

počet 
pracovníků 

datum 
uzavření prac. 

smlouvy - 
plán 

datum 
uzavření prac. 

smlouvy - 
skutečnost 

100% ano 

Zařazení do  PP 
MAP 

1 1 
do 

31.12.2019 
1.11.2019 100% ano 

9 

Podpora NZDM 
Zvonice  

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

0% 0% 

Propagace činnosti 
na ZŠ 

2 0 x 0 
  

Sdílený rodilý 
mluvčí  

1 0 12 0 
  

10 

Vytvářet podmínky pro 
rozšiřování nabídky 
volnočasových aktivit 

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

počet 
zapojených škol 

- plán 

počet 
zapojených 

škol- 
skutečnost 

125% 350% 

Rozšiřovat 
spoupráci s NNO v 
území 

3 3 3 10 100% 333% 

Rozšiřovat 
spoupráci se ZUŠ  

1 2 3 11 200% 367% 

11 Ředitel naživo  
počet 

zapojených 
počet 

zapojených 
účast osoby - 

plán 
účast osoby - 

skutečnost 
100% 100% 



škol - plán škol - 
skutečnost 

Počet zapojených 
škol z ORP 

1 1 2 2 100% 100% 

12 

Společné aktivity  
se sousedními 
MAPY 

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

100% 410% 

Aktivita 4 4 10 41 100% 410% 

13 

Kurzy pro rodiče  
počet akcí - 

plán 
počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
rozsah v hod. 

-plán 

účast osoby - 
rozsah v hod. 

skutečnost 
200% 143% 

Uspořádané kurzy 
pro rodiče  

2 4 30 47 200% 157% 

Průměrná podpora 
na účastníka v hod. 

x x 16 19 x 119% 

14 

Exkurze do 
tuzemských škol 

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

100% 150% 

Uspořádané 
exkurze  

2 2 20 30 100% 150% 

15 

Exkurze do 
zahraniční školy 

počet akcí - 
plán 

počet akcí - 
skutečnost 

účast osoby - 
plán 

účast osoby - 
skutečnost 

0% 0% 

Uspořádané 
exkurze  

1 0 20 0 0 0 

 


