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Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 24. 3. 2021, 10:00 – 11:00 hod. 

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

on-line 

Přítomni:  

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Vančurová Iveta (MŠ 

Chrášťany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), celkem zastoupeny 4 mateřské školy.  

Další: Lancová Veronika (PPP) 

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

Olga. 

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

Trnková Věra (ZŠ TGM a MŠ Poříčany), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), 

Žáčková Hana (PPP).  

Program setkání: 

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

3. Aktualizace MAP a RAP 

4. Sdílení zkušeností z doby uzavření škol 

5. Závěr, další postup 

Ad 1., 2. Přivítání účastníků, informace o aktualitách z 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/.  

 

24. 3. 2021  
od 13:00 – 14:00 hod. 

Setkání Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti ve vzdělávání 

on-line 

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 

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

 

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  

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 MAP  

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

ve správním obvodu ORP Český Brod. Jeho součástí je i řada cílů a opatření. Na jednání byly podrobeny 

https://skoly-orp-cb.eu/kniha-inspirovana-ceskobrodskem/
https://skoly-orp-cb.eu/kriteria-projektu-matematicky-jarmark-ceskobrodska/
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diskusi cíle a opatření, které se týkají výhradně předškolního vzdělávání s cílem rozhodnout, zda jsou i 

nadále prioritou a mají v akčním plánu zůstat. 

Cíl I.10: Vytvářet osvětu ve vztahu k rodičům, pokud jde o optimální délku pobytu dítěte v MŠ z hlediska 
vývoje dítěte; Opatření: Posílení komunikace vůči rodičům. 

 V diskusi mimo jiné zaznělo:  

– dobu pobytu nelze plošně omezit, rodiče mají právo na využití celé provozní doby MŠ. 

– u zaměstnaných rodičů je někdy obtížné najít řešení ve prospěch dítěte, ale díky individuálnímu přístupu 

pracovníků MŠ se to většinou podaří  

- pracovníci MŠ si nedokážou představit opatření, kterým by se dalo chování rodičů ovlivnit. Cestu vidí 

pouze v individuálním přístupu a trpělivém vysvětlování a popisu chování dítěte ve školce. 

– pracující rodiče mnohdy nemusí mít na výběr a děti ve školce dlouho být někdy musí, bohužel. 

Skupina se shodla, tento bod do budoucího plánu nebude zařazen 

Cíl III.4: Zapojit více mužů do výuky, hledat nové možnosti jejich zapojování; Opatření: Sdílený pracovník 

pro polytechnickou výchovu. 

Projekt Šablony nabízel možnost zaměstnat externího pracovníka, což tento cíl naplňuje.  

MŠ Doubravčice – projekt ze šablon využili, spolupracovali se zahradníkem a tesařem (nyní je pracovně 

zaneprázdněn, ale už navazují spolupráci s jiným). Další pracovnicí z tohoto projektu je žena z řad rodičů, 

která má minizoo a v rámci kroužku dětem ukazuje postupně svá zvířata a povídají si o nich. 

MŠ Chrášťany – v rámci Šablon III. využili nabídku "Malé technické univerzity" - třídění dopadu. 

Spolupracujeme s p. Burzou. 

MŠ Tismice – dělají si vše sami, ze šablon využily jiné možnosti. 

Pouze jedna školka si vybrala externího pracovníka, dle vyjádření zúčastněných našli způsob, jak se s tímto 

bodem vypořádat.   

Cíl IV.2: Vytvořit materiálně technické podmínky pro zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků škol; 

Opatření: Bezpečnostní opatření pro vstup do škol.  

MŠ Břežany – mají na brance kouli, rodiče zazvoní, funguje to spolehlivě, rodiče se chovají odpovědně 

a nikoho jiného do školky nepouští. 

MŠ Doubravčice – vyřešeno zvonkem a zevnitř na dveřích mají kouli místo kliky. 

MŠ Chrášťany – používají videokameru a dálkové otevírání pro rodiče. 

Podmínky jsou v MŠ již nastaveny bezpečně.  

Zároveň je na email MŠ zaslán dokument „Priority pro RAP 2021“. Účastnice byly vyzvány, aby označily 

aktivity, které považují za potřebné. Výsledek hlasování je uveden v příloze. 
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Ad. 4  Sdílení zkušeností z doby uzavření škol 

MŠ Břežany – Mají distanční vzdělávání – výtvarné úkoly, s dětmi i rodiči se kontaktují.  

MŠ Doubravčice – mají zkušenost, že po každém nařízeném zavření MŠ, budou muset s dětmi začít „se 

vším“ znovu. Dělají jarní práce na zahradě. Distanční výuka – fotí rodičům pracovní listy, až se vrátí do 

školky, vyhodnotí. Komunikují s rodiči. Připravili pro děti bojovku v lese. Chodí krmit zvířátka, která  chovají 

na zahradě MŠ. 

Z dotace obce chtějí zrekonstruovat plot a kuchyni, hledají kontakt na osvědčenou firmu. Předáno 

doporučení a kontakt po chatu od přítomných účastníků. 

MŠ Chrášťany – u nás ve školce byly 2 kolegyně pozitivní, 2 jsme očkované (1. dávkou). V této době se ve 

školce střídáme, jinak pracujeme home office. Situace je náročná. Pro budoucí školáky zajišťujeme distanční 

vzdělávání (roznášíme materiály), komunikujeme s rodiči, s dětmi si voláme. Chtěla bych poděkovat za 

spolupráci s pí. Tomkovou. V závěru února u nás provedla screening školní zralosti. Úžasná, milá, perfektní. 

Moc Vám za její doporučení děkuji. Jinak Vás všechny moc zdravím a přeji pevné zdraví a optimismus (z 

chatu). 

MŠ Tismice – rodiče i MŠ jsou propojení, mají zpětnou vazbu od rodičů. Předškoláci mají specifické 

vzdělávání, každý den mají něco připraveného. Malým dětem dávají písničky, básničky, spíš jednodušší věci. 

PPP – mají novou kolegyni sl. Krutskou (speciální pedagožka), je velmi šikovná, dělá pedagogická vyšetření a 

další. Těší se na novou poradnu a doufají, že najdou dobrého psychologa. 

J. Soukupová -  Paní Tomková stále spolupracuje, je možné se na ní kdykoliv obrátit (kontakt je uveden 

v příloze minulých zápisů na našem webu). V areálu nemocnice – výstavba nové poradny. Je dokončena 

rekonstrukce přilehlé budovy u hájenky na Vrátkově, budou zde různé aktivity, cca od 1. 5. 2021 v provozu 

(ještě se dovybavuje), budou zde příměstské tábory, pobytové tábory atd.  

Vznikl dobrovolný svazek obcí Doubravčice a Český Brod, který řeší výstavbu nové školy v Doubravčicích 

a dostavbu školy v Žitomířské (ČB) tzv. svazkovou školou. Pokud vše dobře dopadne, v roce 2023 by měla 

být otevřena nová škola. Odkaz na stránky https://www.ceskybrod.cz/group/dso-svazkova-skola.  

Ad 5. Závěr, další postup 

Pokud máte nápady pro aktivity z projektu, můžete je posílat na skolyorp@cesbrod.cz 

Pozvánka na příští setkání bude zaslána. Pokud to epidemiologická situace dovolí, potkáme se naživo, 
v nově zrekonstruované v MŠ Chrášťany. 

Zapsala: Samira Goldšmídová 

Český Brod 26. 3. 2021 

 

Přílohy: „Priority pro RAP 2021“ - výsledek hlasování  

https://www.ceskybrod.cz/group/dso-svazkova-skola
mailto:skolyorp@cesbrod.cz

