
 

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 financování 

Zápis z jednání, 29. 3. 2021  

On-line 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český Brod), Majerová Hana (ZŠ 

Tyršova, MŠ Klučov, ZŠ Bylany, ZŠ a MŠ Vitice), Šafářová Jana (ZŠ Poříčany), Vyhnalová 

Emílie (ZŠ Žitomířská), zúčastnilo se 5 škol. 

Omluveni: Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty). 

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

Program setkání:  

1) Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III 
2) Aktuality od účastníků 
3) Sdílení zkušeností z doby uzavření škol  
4) Dohodovací řízení s Ing. Olgou Žídkovou  
5) Závěr, další postup 

Ad 1) Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Jiřina Soukupová přivítala členky PS pro financování, a následně informovala o proběhlých 

a nadcházejících aktivitách projektu. Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu projektu 

https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

15. 4. 2021 Setkání Pracovní skupiny matematickou 
gramotnost 

MAS Pošembeří o.p.s. 
nebo on-line 

20. 4. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost   

MAS Pošembeří o.p.s. 
nebo on-line 

 

J. Soukupová informovala o Letní škole pedagogů: letos na téma „Restart kreativity“. Ubytování je 

zajištěno v historické budově internátu střední školy v samém centru Kutné hory. Lucie Ulíková pro nás 

připravuje tvoření masek a odlévání mincí, Roman Musil vyprávění příběhů. Další témata jsou: jak využít 

designové myšlení ve vzdělávacím procesu, ředitel naživo, separace vůně a další. Těšte se na prohlídky 

budov, města, umění i přírody. Věděli jste, že v blízkosti Kutné Hory jsou menhiry?   

Přednost budou mít ti, kteří se rozhodnou vyrazit na celý program do Kutné Hory. V případě přetížených 

kapacit zohledníme celoroční aktivitu v projektu, děkujeme za pochopení.  Kdo nepojede na pobytovou 

část, je zván na přednášky 23. a 26. 8. v Českém Brodě v nových prostorách pedagogicko-psychologické 

poradny, která by měla být dokončena koncem srpna 2021. 

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 

https://skoly-orp-cb.eu/
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stupně. Knihovna Český Brod poskytuje projektu velkou oporu a paní Šrajerová s námi úzce 

spolupracuje. Knihovna hledá podobu svého právě vznikajícího maskota. Lišák Čístko bude zapojené děti 

oslovovat a přinášet jim medailonky 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/la vy. Prosíme o zapojení do ankety, bude na 

webových stránkách Českého Brodu a na našich stránkách.  

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

z přihlášené třídy navrhnou a připraví pro ostatní týmy matematickou aktivitu a výrobek/produkt, který 

budou na jarmarku prodávat. Kredit přibývá jak za vytvoření matematické aktivity, tak za splnění výzev 

ostatních týmů. Nasbírané kredity tým použije k nákupu předem objednaných výrobků/produktů 

ostatních týmů. Podrobnosti zde  

Aktuální dotační tituly  

 

Program/donátor  Předmět  Termín 
přijímání 
žádostí  

Odkaz 

OPVVV Šablony III -  od 31. 3. 
2020 do 
29. 6. 2021 
do 14:00 
hod 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-
sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm 

OPVVV MAP III – 
Akční 
plánování 

od 30. 9. 
2020 do 
31. března 
2022 do 
14:00 

hod.  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-
akcni-planovani-v-uzemi.htm 

MŠMT Kompenzační 
a speciální 
učební 
pomůcky 
investičního 
charakteru 

Od 1. 1. 
2021 do 
30. 4. 2021 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy-k-
5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace 
 

MŠMT Letní kempy Od 6. 4. do 
30 . 4 2021 

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-
2021?highlightWords=letn%C3%AD+kempy 
 

 

 

Ad 2) a 4) Sdílení zkušeností a vliv nouzového stavu na financování škol. 

ZŠ Tyršova, pí. Majerová – z nového projektu Šablony budou řešit asistenty pedagoga. Nejvíce otázek je 

ohledně testování.  

Podle informací paní Žídkové budou testy na Covid odeslány do škol, úhradu přislíbil kraj. Nejprve je 

potřeba vyplnit a zpracovat dotazníky, kam vedení školy uvádí počty dětí i zaměstnanců. Do škol, kam 

chodí děti záchranných sborů, již testy fungují jak pro děti, tak i pro zaměstnance, kteří jsou s touto 

skupinou v kontaktu. 

https://skoly-orp-cb.eu/kniha-inspirovana-ceskobrodskem/
https://skoly-orp-cb.eu/kriteria-projektu-matematicky-jarmark-ceskobrodska/
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?highlightWords=letn%C3%AD+kempy
https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021?highlightWords=letn%C3%AD+kempy
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ZŠ TGM Poříčany, pí Šafářová - pořídily testy na Covid z vlastních zdrojů. Projekt Šablony II byl 

prodloužen o půl roku, aby stihli vše dokončit. Šablony 3 zatím neplánují. Bylo domluveno se 

zřizovatelem, že finance, které byly ušetřeny za energie na provozním rozpočtu, investují do budovy 

školy. Ve čtyřech třídách budou renovovat parkety, vyřeší problém se zateplením v PC učebně.  

ZŠ Kounice, pí. Hybnerová – z ušetřených nákladů z rozpočtu nakoupili, se souhlasem zřizovatele, 

atletické pomůcky a žádají o dotaci na atletickou dráhu. Testy ještě neřešily, dotazník je potřeba vyplnit 

do 1. 4. 2021. S Lysou nad Labem fungují. 

ZŠ a PrŠ, pí Psohlavcová – s rozpočtem jsou spokojeni, testy vyplnili jak za děti, tak za zaměstnance. Řeší 

očkování zaměstnanců, ti kdo si onemocněním prošli, nestihnou očkování školských pracovníků v první 

vlně.  

Projekt „Příprava mladých lidí na samostatný způsob života“ (s registračním číslem1 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766, v jehož rámci vznikne tréninkové kavárna a cvičné byty), pokračuje 

proškolováním zaměstnanců.  

 

ZŠ Žitomířská, pí. Vyhnalová – rozpočet 2020 skončil v plusu, i když museli od 3 kvartálu změnit závazné 

ukazatele, ušetřili na energiích, přišly peníze na IT, vybavují učebny a půjčují PC potřebným žákům. 

Rozpočet na 2021 je smysluplný, neví se, kolik nákladů budou stát hygienické prostředky, očekávají 

podílení se na rozpočtu.  

Výdejna a školní jídelna – přechází pod nového provozovatele, ale kdy to přesně bude, se neví.  

Nová poradna PPP bude dokončena v červnu. Rozpočtově je zde místo pro 2 psychology a 2 speciální 

pedagogy. Platy pracovníků jsou hrazeny dle výkonu z minulého roku, aby rozpočet 2021/2022 byl 

hrazen na 4 pracovníky, sháníme podporu od starostů, abychom mohli již v prvním roce udělat více 

úkonů, na spolufinancování provozu poradny.  

Vzniknul Dobrovolný svazek obcí Český Brod a Doubravčice, připravuje se projektové studie na novou 

školu. V případě, že vláda podepíše dotaci na celkovou 700 000 000,- částku, otevřou českobrodské školy 

další 2 třídy, jinak ne.  

Pokračování projektu Sdílené radosti a strasti III, poslední dobou oslovujeme školy, aby se znovu 

přihlásili do projektu. Příští rok bude překlenovací projekt, kdy v případě dotace budeme pod DSO a ne 

pod městem. 

Ad 3) Dohodovací řízení s Ing. Olgou Žídkovou  

Město Český Brod, O. Žídková uvedla následující informace: 

proběhlo dohodovací řízení, čekáme na poslední výsledky z kraje, zda požadavky jsou v pořádku. Co se 

týká výkazů, výstupy ze zítřejšího školení budou přílohou tohoto zápisu. 

Od 1. 3. 2021 je nová jídelna zapsána v rejstříku. Pan Jozef Žec je nyní osobou pověřenou vedením 

jídelny.  Nové výběrové řízení je vyhlášeno. Jídelna v ulici Bedřicha Smetany přejde pod novou jídelnu, 

ale datum ještě není znám. Její fungování je napjatě očekáváno.  
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Testy na covid 19 – ze zatím dostupných informací to vypadá, že by měly být distribuovány do škol 

přímo. Podobně jako respirátory posílali, a když nedorazili, byly k vyzvednutí na úřadě. 

Ad 4) Závěr, další postup 

Účastnice se domluvily, že další jednání pracovní skupiny bude v úterý nebo ve středu 17.(18.) 8. 2021 

v Kutné Hoře. Pozvánka na další setkání bude zaslána před setkáním.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 29. 3. 2021 

 

Přílohy:  

podklad ze školení MŠMT k výkazům PAM v roce 2021. 

 

Hlavními body bylo: 

- Změna vykazování a financování podpůrného opatření PEDAGOGICKÁ INTERVENCE (od 1. 2. 2021) 

- Návrh na úpravu platových stupňů a tarifních platů pedagogických pracovníků (předpoklad od 1. 1. 

2022, zatím neschváleno) 

- OSTATNÍ od 1. 1. 2021 

 

 


