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Projekt Sdílené radosti a strasti škol III 

Řídící výbor, zápis ze setkání  

18. jednání , Vrátkov č.p. 78 

Přítomni:  
19 následně 20 členů z 26 (následně 27 členů) – viz příloha č. 1 

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

Program :  
1. Zahájení 

2. Personální změny  

3. Aktuality z projektu  

4. Analýza kapacit MŠ a ZŠ 

5. Investiční priority 

6. Roční akční plán 

7. Výběr hodnocených cílů a indikátorů 

8. Aktualizace návrhové části 

9. Diskuse 

10. Závěr 

Ad 1) J. Soukupová uvítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 14 členů řídícího výboru osobně a dalších 5 

členů zplnomocnilo jiného přítomného člena (jedna členka jiného nepřítomného člena). Je tedy přítomna 

nadpoloviční většina z 26 členů ŘV a jednání je usnášeníschopné. Zápisem byla pověřena Bc. Veronika Svěcená.   

Ad 2) Členové byli seznámeni s návrhy personálních změn: 

 za zástupce KAP Středočeského kraje paní Mgr. Kateřinu Šebkovou je navržena paní Martina Bohatová, 
finanční manažerka KAP,  

 za zástupce za nově založeného DSO Český Brod – Doubravčice je navržena Ing. Jiřina Soukupová, 
předsedkyně DSO 

Řídící výbor souhlasí s personálními změnami jednomyslně. Hlasování 1: 
Pro: 19     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Od následujícího hlasování se zapojuje i nová členka ŘV – Ing. Soukupová, tedy 20 osob. 
 

Ad 3) J. Soukupová informovala o aktivitách projektu v uplynulém období.  Osobně byla představena Ing. Olga 

Žídková, referentka školství na městském úřadu Český Brod, která v realizačním týmu pracuje též na malý 

úvazek jako manažerka klíčových aktivit a v její kompetenci je především aktualizace analytické části 

dokumentu MAP. 

Veškeré informace byly a jsou nadále zveřejňovány na webu projektu (https://skoly-orp-cb.eu/ ) a facebooku – 

školy Českobrodska. Blíže bylo informováno  

- vizuální styl vzkvétání škol Českobrodska 
- Naše knížka, bylo nebylo okolo Brodu – společný projekt pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

a knihovny  
- Matematický jarmark – společný projekt pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

https://skoly-orp-cb.eu/
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- Letní škola pedagogů 2020 
- Letní škola pedagogů 2021 
- spolupráce s iKap Středočeský kraj  
- aktualizace dokumentu MAP 

Následně bylo hlasováno o schválení průběžné evaluační zprávy za rok 2020. Řídící výbor ji schválil 
jednomyslně. Hlasování 2:  
Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Dále bylo diskutováno o vzdělávacím semináři pro členy pro ŘV o příčinách a formách nerovnosti ve vzdělávání 
a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení, který je povinnou aktivitou projektu. Návrh, aby 
seminář byl zahrnut do programu letní školy v Kutné Hoře, nezískal podporu většiny přítomných. Většina by 
uvítala samostatný seminář mimo pravidelné jednání ŘV koncem  září nebo začátkem října. 

Přijímáme návrhy na odborného lektora tohoto semináře. 
 
K 31. 12. 2021 končí současný projekt. Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území z OP VVV  umožňuje 
pokračování  projektu v podstatně  užším rozsahu, zahrnuje pouze aktivity související s aktualizací dokumentu 
MAP.   
Předpokládaný termín realizace: 1. 1. 2022 až 30. 11. 2023 
Předpokládaná výše způsobilých výdajů: 2, 5 mil. Kč.  
Předpokládaní členové realizačního týmu: Ing. Soukupová, Bc. Svěcená a Bc. Vraj. 
Předpokládaný příjemce dotace: DSO Český Brod - Doubravčice 

Hlasování 3:  
Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0 

  

Ad 4) V současné době je celková kapacita MŠ ve správním obvodu ORP Český Brod 819 dětí (bez Kounic, které 
od počátku roku nejsou v našem ORP. Za posledních 15 let se navýšila kapacita našich MŠ o cca 90 % (383 
míst). Během následujících 5 let bychom dle demografické studie potřebovali navýšit kapacitu o dalších 180 
míst, během 15 let celkem o 280 míst. V současné době se připravují projekty v Českém Brodě – MŠ Kollárova 
– navýšení o 2 třídy, v Přistoupimi – nová 1 třída, v Tuklatech – navýšení o 1 třídu, v Klučově – navýšení o 2 
třídy a v Dobrém Poli (MŠ Vitice) – navýšení o 1 třídu. 

Současná kapacita ZŠ ve správním obvodu ORP Český Brod 1936 žáků bude od 1. 9. navýšena o 50 žáků na ZŠ 
v Českém Brodě. Toto navýšení je na výjimku s ohledem na plánovanou stavbu svazkové školy. Přesto je 
kapacita využita maximálně. Téměř neexistují odborné třídy, ve většině tříd plně organizovaných škol se učí 30 
žáků. Počet žáků za posledních 15 let se zvýšil o 535 žáků, tj. cca 20 tříd, z toho více než 40 % v posledních 5 
letech. Přesto je nutné během 5 let navýšit kapacitu o dalších 510 žáků, během 15 let o 1100 žáků.  Významně 
by měla pomoci výstavba svazkové školy v Českém Brodě a v Doubravčicích, která by poskytla 810 nových míst 
ve 27 třídách. Čtrnáct tříd se předpokládá v novostavbě školy v Doubravčicích (2 x 1. stupeň, 1 x 2. stupeň) a 13 
tříd v přístavbě ke škole v Žitomířské ulici v Českém Brodě (1x 1. Stupeň, 2 x 2. stupeň). Odhadované výdaje 

činí cca 700 mil. Toto číslo je velmi hrubý odhad. V jednání je financování z Programu 133 340 Podpora 
rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (MŠMT 
– tzv. Prstenec II) – program prošel mezirezortním připomínkováním a čeká na projednání vládou ČR.  

  

Ad 5) Během posledních 7 let, kdy sledujeme investiční priority, se nám podařilo přeměnit 16 investičních 
záměrů v realitu, další dva jsou rozestavěné.  Hodnota těchto realizací je vyšší než 200 mil. Kč. Některé ale 
zůstávají stále jen záměrem a rodí se také nové. Nově uspořádaný aktualizovaný seznam investičních priorit 
jich zahrnuje celkem 18, největší z nich je svazková škola. Ta je zde uvedena variantně, jako svazková i ve 
formě samostatných obecních škol. Souhrnný rámec investičních priorit, který je přílohou zápisu byl poté 
jednomyslně schválen.  
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Hlasování 4:  
Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Ad 6) Následně byly rozebrány aktivity akčního plánu na rok 2021 plánované s ohledem na „covidovou“ situaci 
a následovalo hlasování. 

Hlasování 5:  
Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0 

Ad 7 a 8) Přítomní členové následně pracovali ve dvou skupinkách, kdy se zamýšleli nad formulací cílů 
a indikátorů návrhové části MAP a zároveň diskutovali nad výběrem cílů, které budou hodnoceny k 30. 
červnu/případně září letošního roku. Obě skupiny pak společně diskutovaly o svých závěrech. Následně bylo 
hlasováno o vybraných cílech k hodnocení – viz příloha.  

Hlasování 6:  
Pro: 20     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Ad 9) Diskuse 

PPP (Mgr. Lancová) se bude počátkem školního roku stěhovat do nových prostor v čp. 507 v areálu 
českobrodské nemocnice. Přesné datum je závislé na dokončení stavby. Školy i obce budou včas písemně 
informovány. V poradně vzniknou nová pracoviště pro dva odborné pracovníky, na které ale nebudou mzdové 
prostředky z kraje, neboť ty se odvíjejí od výkonů v minulém roce. Výkony v tomto školním roce odpovídají 
dvěma odborným pracovníkům a navíc byly ovlivněny nouzovým stavem. Hledáme proto možnost 
zafinancování dvou nových odborných pracovníků (psycholog a speciální pedagog) ve školním roce 2021/2022 
z prostředků rozpočtů obcí, z nichž se rekrutují klienti českobrodské PPP. Předpokládaná výše příspěvku je 
1.500 Kč na klienta a rok.  

Město (Ing. Tlamichová) – v pátek 25. a v sobotu 26. 6.  Otvírání vrátek od Vrátkova – slavnostní otevření 
ekocentra pro veřejnost s programem.  

Przehwozd (Ing. Hejhal) – i v létě pořádané projektové dny (9- 17 hod) nabízejí spojení praxe s teorií, lektoři 
získali bakalářské vzdělaní v oboru chovu koní a plánují získat i magisterský stupeň.  Nově je vedle původní 
webové adresy www.przechwozd.cz  používána i nová  www.minikone.cz 

ZŠ Poříčany (Ing. Pěnkava) – od srpna nová paní ředitelka, dosavadní zástupkyně, pan ředitel zůstává jako 
učitel fyziky a matematiky. 5 dětí museli odmítnout, do 6. třídy nemají ani jedno volné místo. V MŠ je zatím 
volných cca 5 míst. I nadále zůstává pan Pěnkava předsedou ŘV. 

Rostoklaty (p. Mokošín) - relativně velká obec bez školky a školy, obec jedná s developerem o výstavbě MŠ na 
pozemku obce s jídelnou a na pozemku developera s výdejnou. Dávají přednost financování bez dotací. 

ZŠ Tuklaty (Mgr. Plesná)- odmítali děti do ZŠ, kapacita 103, max. 21, 22 žáků ve třídě. V investičních záměrech 
stále zůstává nová tělocvična a 2 nové třídy, z toho jedna místo současné kontejnerové.  

RT (Soukupová) – vybudování terénní základny – ekocentra Vrátkov stálo cca 3,5 mil. Kč. Bylo kryto dotací 
z IROP prostřednictvím MAS Region Pošembeří. Na léto jsou zde plánovány 4 příměstské tábory, od září 
pravidelné kroužky a výukové programy pro školy. Od 14. 6. do 18. 6. tu má badatelský kurz Gymnázium 
Přírodní škola o.p.s. z Prahy. Po domluvě se do programu badatelského kurzu mohou zapojit i učitelé z našich 
škol.  

V pátek 25. 6. 2021 od 9. do 10. hod před zahájením programu Otvírání vrátek od Vrátkova proběhne poslední 
společné setkání pracovních skupin pro předškolní vzdělávání a rovné příležitosti ve vzdělávání. Zde se 
rozloučíme s panem Pěnkavou ve funkci ředitele ZŠ TGM Poříčany.  

Zapsala: Bc. Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

https://www.przechwozd.cz/
http://www.minikone.cz/


 

Aktivita je součástí 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. 

 

 

Přílohy: 

1) Seznam přítomných 
2) Evaluační zpráva 2020 (Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP) 
3) Investiční priority (SR MAP investice) 
4) RAP 2021 
5) Navrhované změny v cílech a indikátorech 
6) Výběr hodnocených cílů  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam přítomných členů 18. jednání ŘV MAP – 8. 6. 2021 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace Účast 

1 Bohatová Martina  
Krajský úřad Středočeského kraje, 
finanční manažerka projektu KAP omluvena 

2 Černá Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog ANO 

3 Dočkalová Hana Mgr. 
Město Český Brod, vedoucí 
odboru rozvoje ANO 

4 Fejfarová Martina Bc. 
Město Český Brod, vedoucí 
odboru sociálních věcí ANO 

5 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka ne 

6 
Hapková 
Kleinwächterová Kristina Mgr.  

Magistrát hlavního města Prahy, 
odbor Evropských fondů ANO 

7 Hejhal Jaroslav Ing. Przechwozd z.s., Přehvozdí ANO 

8 Charvát Tomáš  ZUŠ Český Brod, ředitel plná moc - zastoupen p. Hejhalem 

9 Krčmář Jiří Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel plná moc - zastoupen p. Pěnkavou 

10 Lancová Veronika Mgr. 
Poradna Český Brod, speciální 
pedagog ANO 

11 Milotová Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka ANO 

12 Mokošín Jiří Bc. Obec Rostoklaty, starosta ANO 

13 Nekolný Jakub Bc. Město Český Brod, starosta omluven 

14 Nouza Jaroslav  LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice omluven 

15 Oliva Miloslav Mgr. Region Pošembeří, realizační tým ANO 

16 Pačesová Linda Ing. Arch. 
Dokolečka Doubravčice, 
statutární zástupce 

plná moc - zastoupena pí. 
Milotovou  

17 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel ANO 

18 Pirklová Šárka Ing. 
NIDV, odborný poradce centra 
podpory strategického plánování omluvena 



 

19 Plesná Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka ANO 

20 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel ANO 

21 Soukupová Jiřina Ing. DSO Český Brod Doubravčice Ano 

22 Šindelářová Jitka 
 

Rodič, ZŠ Tuklaty omluvena 

23 Tlamichová Lucie Ing. 
Rodič, zastupitelka městyse 
Kounice ANO 

24 Urbanec Luděk 
 

Obec Vitice, starosta omluven  

25 Vomáčková Irena Ing. Rodič, ZŠ Český Brod plná moc - zastoupena pí. Plesnou  

26 Zdražilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka omluvena 

27 Zumrová Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka 
plná moc - zastoupena pí. 
Lancovou  
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Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP 
 

Průběžná vnitřní evaluace projektů MAP podpořených z Prioritní osy 3 OP VVV 
 

Název projektu: Sdílené radosti a strasti škol III 

 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647 

Jména autorů z realizačního týmu projektu:  
Příjemce: Ing. Jiřina Soukupová,  Bc. Veronika Svěcená, Dis., Ing. Olga Žídková 
Partner: Mgr. Miloslav Oliva, Bc. Gabriela Vraj, Ing. Samira Goldšmídová 

Období: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 

1. Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčový aktéři 
 

Realizační tým projektu se dělí formálně do dvou částí - manažersko-administrativní (MAČ) a odborné 

(OČ). MAČ zahrnuje manažera projektu, který je odpovědný za celkový průběh projektu, asistentku, 

PR manažera, finanční a mzdovou účetní a koordinátora projektu partnera. Manažer projektu řídí 

realizační tým, ve spolupráci s vedením Města vybírá vhodné osoby na obsazení pozic týmu, svolává 

pravidelné porady, kontroluje činnost týmu, zveřejňuje výstupy projektu, aktivně se účastní všech 

klíčových aktivit projektu. Společně s účetní finančně řídí projekt. Během projektu řeší vzniklé 

problémy a komunikuje s poskytovatelem dotace, zpracovává monitorovací zprávy. Rozsah úvazku 

manažera byl v daném období v  rozsahu 0,5. V případě nepřítomnosti byl manažer zastupován 

manažerem klíčových aktivit. Asistentka (rozsah úvazku 0,25) administrativně podporuje manažera 

a odborný tým. Koordinátor (zástupce partnera) svolává jednání řídícího výboru a ustanovených 

pracovních skupin, personálně zabezpečuje koordinaci spolupráce na jednotlivých školách a sběr dat 

pro aktualizaci MAP a spolu s garantem metodiky MAP je zodpovědný za finální podobu dokumentu 

MAP. 

OČ tvoří především manažeři klíčových aktivit a implementace. Jedná se o tři různé osoby.  

Ty komunikují s osobami z cílové skupiny, spolupodílí se na sestavení řídícího výboru MAP, 

sumarizují analytické podklady a připomínky k procesu a výstupům MAP, oslovují odborné 

konzultanty a specialisty, organizují vzdělávací aktivity pro své cílové skupiny. Rozsah úvazku 

jednotlivých koordinátorů je v závislosti na fázi projektu proměnlivý v rozsahu 0,15 až 0,70.  Dalšími 

členy odborné části realizačního týmu jsou odborní poradci, školitelé a odborní pedagogičtí 

pracovníci, kteří realizují již opatření ze schváleného ročního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve 

správním obvodu ORP Český Brod nebo jsou využíváni ad hoc k řešení aktuální problematiky.  

Mimo realizační tým fungují komunitní platformy MAP – řídící výbor MAP, pracovní skupiny pro 

předškolní vzdělávání, rovné příležitosti ve vzdělávání, financování, matematickou gramotnost 

a čtenářskou gramotnost, sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků.   
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1.1 Je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

 

Nastavení kompetencí a odpovědností v realizačním týmu bylo shledáno jako vyhovující.  

Řídící výbor MAP (ŘV): 

Složení Řídícího výboru je postaveno na principu vyváženého partnerství, na hledání shody mezi 

všemi zainteresovanými účastníky. Kompetence ŘV jsou nastaveny v souladu s Postupy zpracování 

MAP, ŘV je platformou pro komunikaci a spolupráci zástupců všech klíčových aktérů ve výchově 

a vzdělávání. Zástupci škol v ŘV byli jmenováni platformami jednotlivých druhů škol a  jsou odpovědní 

vůči nim.   

 

Kompetence ŘV jsou stanoveny v jeho Statutu, členové ŘV připomínkují a projednávají podklady 

a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP.  Dále projednává připomínky odborníků a veřejnosti 

vznesené k dokumentům v rámci připomínkových řízení a zprostředkovává přenos informací v území. 

 

Kompetence ŘV, které jsou prioritně definovány zevrubně v materiálu „Postupy tvorby MAP“, 

idealisticky předpokládají aktivní roli v procesu plánování, tvorby a schvalování MAP. Uvedený 

materiál ovšem pomíjí zásadní problém takto definované role: až na RT jsou všichni aktéři – členové 

ŘV de facto zainteresovaní dobrovolníci, kteří tuto roli – práci v ŘV – přijali sice dobrovolně, ale 

nicméně v drtivé většině na úkor svého nejen volného času. Z této „výchozí limitující pozice“ zákonitě 

není v silách členů ŘV ani zdaleka využít výše zmíněných kompetencí. Toto konstatování lze 

postihnout i ve „Statutu ŘV“, popř. „Jednacím řádu ŘV“, které si dotčený orgán nastavoval sám, podle 

svých možností. Role ŘV se tak bohužel zužuje na proces “připomínkování a schvalování“ podkladů 

a dokumentů, které je tudíž nucen okolnostmi vytvářet RT.   

Resumé: Nastavení kompetencí ŘV tudíž vyhovuje procesu akčního plánování jen částečně.  

 

Odborné a diskusní platformy předávají své zkušenosti a předkládané návrhy jsou výsledkem 

společné dohody. Žádná z platforem nemá odpovědnost jako celek a spíše je využívána odpovědnost 

a kompetentnost jednotlivých osob. V roce 2020 byly nejaktivnější pracovní skupiny pro čtenářskou, 

matematickou gramotnost a sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků.  

 

1.2. Jaké je odborné zajištění diskuzních platforem? Je stávající stav uspokojující a proč? 

 

Jednání ŘV navazuje na předešlý projekt a přes dílčí změny v jeho složení lze konstatovat jistou míru 

semknutí jeho členů a prohloubení neformálních vztahů. V tomto roce nebyli pro ŘV využíváni externí 

facilitátoři. Odborná specialistka, Mgr. Gabriela Rákosníková, je využívána při řízení pracovních skupin 

pro matematickou a čtenářskou gramotnost, která je též lektorkou metody kritického myšlení. Obě 

tyto skupiny vykazují vysoký stupeň zájmu o problematiku, mají též nízkou míru absence.  

V rámci projektu jsou pořádány různé vzdělávací semináře, všechny tyto akce mají vazbu na zjištěné 

potřeby škol a jsou provázány s prioritami ve Strategickém rámci. Jejich lektoři patří ke špičkám ve 

svém oboru. 
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1.3 Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme v oblasti personálních kapacit 

projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena? 

 

Agendu za PhDr. Aleny Bauerové převzala částečně manažerka projektu Ing. Jiřina Soukupová.   Pro 

další období bude nutné najít náhrada za vedoucí pracovní skupiny pro sdílení zkušeností s výukou 

ciczích jazyků paní Lucii Urbančíkovou.  

 

2. Aktivity projektu 

 

KA 1 Řízení projektu 

Řízení projektu zajišťuje manažersko-administrativní část realizačního týmu ve spolupráci s odbornou 

částí realizačního týmu. Formální schůzky realizačního týmu jsou stále pořádány zpravidla 1 x 

měsíčně.  Na delší vzdálenost do stávajícího sídla partnera si realizační tým zvykl. Novou příležitostí je 

možnost pořádání různých setkání v tomto prostoru. Vzhledem k epidemiologické situaci již není 

možné využívat Oranžovou zahradu, která je součástí zdejší katolické fary.  

 

KA 2 Rozvoj a aktualizace MAP 

Tato aktivita se skládá z řady podaktivit definovaných Postupy MAP II. Ve sledovaném období se 

jednalo především o následující činnosti: 

2.01 – zasedání  řídícího výboru (20. - 23.4. per rollam a 30.11.- 3.12. per rollam), v současné době 
má řídící výbor 26 členů. V průběhu hodnoceného období došlo ke změně ve složení ŘV pouze 
v osobě zástupce českobrodského gymnázia v souvislosti se změnou ředitele 
2.02 – průběžná aktualizace informací na  facebookovém profilu, webu, pravidelně jsou uveřejňovány 
články v Českobrodském zpravodaji, které jsou většinou směřovány na rodiče dětí a žáků  
2.03 - zasedání pracovní komise pro financování plán 4 x ročně –  z důvodu epidemiologických 
opatření pouze 3 x  (21.2., 26.5., 10.12.) 
2.04 - zasedání pracovních komisí pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti plán 
4 x ročně každá, splněn pouze v jedné z nich (ČG 4.2., 9.6., 29.9.,24.11.–  MG -18.2., 16.6., 8.12.), 
2.05 - zasedání pracovní komise pro rovné příležitosti plán 4 x ročně splněn (19.2., 22.6., 24.8., 9.12.) 
2.06 - zasedání pracovní komise pro předškolní vzdělávání - plán 4 x ročně splněn (22.1., 24.8., 7.10., 
3.12.), zasedání pracovní  komise pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků plán 4 x z personálních 
důvodů se konalo pouze 3 x (5.2., 17.6.,7.10.) 
2.09 - spolupráce se SRP - účast RT na aktivitách projektu SRP splněno 
2.13 - podpora znalostních kapacit - workshopy ( 1 x Zeman, 2 x Krutská, 5x Distanční on-line výuka 
v prostředí Goodle Classroom)- splněno 
2.14 - podpora znalostních kapacit - workshopy s rodiči zorganizována 1 inspirativní kavárna pro 
rodiče (MuDr. Martin Stránský)  
 
KA 3 – Evaluace a monitoring  

 

Průběžně byl vyhodnocen roční akční plán 2019. Bylo vyhodnoceno 10 cílů MAP, z každé priority 

minimálně jeden. Celý rok byl významně poznamenán epidemiologickou situací v souvislosti s covid 

2019.  

Výborných výsledků bylo dosaženo 

- v oblasti vzdělávání  

- v setkávání pedagogů dle aprobací  
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2.1. Jakým způsobem v současné době probíhá setkávání „členů“ MAP (periodicita, forma, kdo 

moderuje)? 

 

Letošní rok prezenčnímu setkávání nebyl nakloněn. Bezprecedentní epidemiologická situace 

způsobila, že se dle možností posouval předem domluvený harmonogram z důvodu preference 

osobního setkání. Většina schůzek probíhala on-line. Z tohoto důvodu se některé pracovní skupiny 

sešly v menší míře. Hojně využívaným prostorem byla kancelář partnera.   

Setkání pracovních skupin pro matematickou a čtenářskou gramotnost jsou vedena odbornou 

poradkyní, zkušenou školní mentorkou Mgr. Gabrielou Rákosníkovou, ostatní jednání byla vedena 

projektovou manažerkou Ing. Jiřinou Soukupovou za spolupráce jednotlivých členů realizačního 

týmu.  

 

K 31.12.2020 měl ŘV celkem 26 členů a jeho složení bylo vyvážené, reprezentanti jednotlivých aktérů 

byli zastoupeni rovnoměrně. Některý člen zastupuje více subjektů (rodiče, pedagogy, zastupitele).  

 

2.2 Co se nám osvědčilo a proč? Co naopak nefunguje a proč? 

 

Aktivity, které se při tvorbě MAP osvědčily: 

- setkávání učitelů dle aprobací (PS pro matematickou a čtenářskou gramotnost, cizí jazyky) 

- setkávání ředitelů ZŠ v rámci PS pro rovné příležitosti 

- Letní škola pedagogů 

- Přesunout začátek setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání do odpoledních hodin, 

kdy už není potřeba zastupitelnosti 

 

 

 Aktivity, které se při tvorbě MAP neosvědčily: 

 

- bylo by třeba větší zapojení neziskových organizací. Na území fungují neziskové organizace, 

které nabízejí  volnočasové aktivity nebo působí jako rodičovská centra. Tyto organizace jsou 

většinou angažovány v jiných projektech a na participaci v projektu MAP nemají časové 

kapacity.  

 

2.3. Co podnikneme pro zlepšení, resp. jaké/jaká opatření učiníme pro efektivnější realizaci aktivit 

projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy bude/budou dokončena? 

 

V letošním roce bylo hlavní prioritou udržet aktéry pracovních skupin a poskytnou jim oporu na 

osobní bázi. Pedagogové, kteří většinu dne vyučovali přes obrazovky, nebyli hned nakloněni dalšímu 

odpolednímu vysílání.  

Pro pracovní skupinu pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků se hledá nová odborná specialistka. 

Paní Urbančíková je bohužel od října časově vytížena jinde, což je líto hlavně PS pro sdílení zkušeností 

s výukou cizích jazyků, ale i realizačnímu týmu.   
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2.4 Jakou podporu byste při realizaci projektu uvítali od Řídícího orgánu OP 

VVV/MŠMT/Odborného garanta? 

 

Jistě uvítáme dotazníkovou formu Průběžné sebehodnotící zprávy příjemců MAP. Oceníme možnost 

výběru stanovisek, odstupňované dle důležitosti/váhy, povede i ke snazšímu vyhodnocení pro 

zpracovatele vč. možnosti vzájemného porovnání a posouzení těchto „sebehodnocení“ od více 

realizátorů. Vždy lze doplnit o část pro poznámky. 

 

3. Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost 

 

3.1 Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP? 

 

Harmonogram projektu je dodržován v souladu s projektovou žádostí. Z důvodu nouzového stavu 

a nemožnosti plánovaného prezenčního projednání průběžné aktualizace dokumentu MAP byla tato 

aktivita přesunuta do příštího období. Standardním výstupem projektu bude aktualizovaný Místní 

akční plán, každoroční letní školy a realizace ročního akčního plánu. Naplnění těchto výstupů je 

reálné.  

 

 

 

3.2 Které formáty komunikace v rámci projektu se osvědčily a čím? Co je potřeba změnit, z jakého 

důvodu a jak bude vypadat změna do budoucna, kdy bude realizována a kdo bude za ni 

zodpovědný? 

 

 

Osvědčené formy: 

- osobní kontakty členů realizačního týmu získané při realizaci jiných projektů 

- web projektu, který je průběžně aktualizován 

- letáky pro rodiče distribuované prostřednictvím žáků 

- využití přímých kontaktů na učitele, účastníky předcházejících aktivit 

- sdílená pozitivní zkušenost jednotlivých účastníků z předcházejících akcí 

- opakované informování – (poslat email, následně SMS zprávu, poté telefonní upomínku)  

- použití on-line formulářů pro připomínkování obsáhlejších dokumentů 

 

Problematické formy: 

-  písemné výzvy k námětům  

-     předávání informací rodičům a učitelům prostřednictvím vedení některých škol  

 

4. Shrnutí 

 

 projekt je z větší části plněn dle harmonogramu 

 v realizačním týmu není potřeba dělat personální změny 

 pro zvýšení účasti by bylo vhodné finančně podpořit zástup za pedagogy na akcích projektu 

Tato zpráva byla vyhotovena za spolupráce realizačního týmu.  

V Českém Brodě 29. 1. 2021 



INVESTIČNÍ PRIORITY I. K 8. 6. 2021
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI Praha, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod 

Cizí jazyk Přírodní 

vědy **

Technické a 

řemeslné obory 

**

Práce s digitál. 

technologiemi 

***

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

IČ: 46383514

RED IZO: 600045617

IZO: 046383514

Základní škola Bylany, okres Kolín

IČ: 71009094

RED IZO: 600045625

IZO: 002174111

Základní škola Kounice, okres Nymburk

IČ: 75030942

RED IZO: 600050921

IZO: 102374996

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín 

IČ: 49535021

RED IZO: 600045269

IZO: 102386404

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín 

IČ: 49535021

RED IZO: 600045269

IZO: 102386404

Základní škola Tuklaty, okres Kolín

IČ: 71160663

RED IZO: 600045498

IZO: 002174235

Mateřská škola Chrášťany, okres Kolín

IČ: 71009108

RED IZO: 600045064

IZO: 007512147

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

DOKOLEČKA  z.s. 

Doubravčice 94, 282 01 Český Brod 

IČ: 28557727

Město Český Brod

Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334

Przechwozd jezdecká stáj z.s.

Přehvozdí 11, 281 63 Přehvozdí 

IČ: 01328158

Město Český Brod

Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334

Typ projektu: Stav projektu 

(plánováno, 

požádáno o 

realizaci, ve 

výstavbě)

Rozpracovanost 

projektu

x ☐ realizováno

2016 -2017 Priorita IV, cíl IV.1 ☐ ☐ ☐

☐ ☐ realizováno

☐

Poznámka Dohoda

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-rovost 

školy, školského 

zařízení ****

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben MŠ nebo 

ZŠ *****

Číslo 

projektu

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu

Název:

IČO:

RED IZO:

IZO:

Název projektu: Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu (od – 

do)

Soulad s cílem MAP*

dotace z IROP - nástroj ITI 

DOKONČENÉ PROJEKTY 

1 Polytechnická a počítačová učebna ZŠ Tyršova Český Brod 7 900 000 2019 - 2020 Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 ☐ ☐ x x

3 Rekonstrukce a vybavení učebny IT 500 000 2017-2020 Priorita IV, cíl IV.1 a IV.4 ☐ ☐

☐ ☐2 Vybudování počítačové učebny 1 250 000 2017-2018 Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 ☐

☐

dotace z IROP

☐ ☐ x realizováno realizováno z prostředků MŠMT

realizováno z prostředků MŠMTx ☐ ☐ realizováno

realizováno z jiných zdrojůx ☐ ☐ realizováno

9 Rekonstrukce počítačové učebny 100 000 2018 Priorita IV, cíl IV.1 a IV.4 ☐ ☐ ☐ x

6 Nástavba ZŠ formou přístavby na kontejnerovou MŠ 8 000 000

☐

realizováno z prostředků MŠMT

12 Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Chrášťany, navýšení 

kapacity o 1 třídu.

18 875 542 2019 - 2020 Priorita IV, cíl IV.1 ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ x realizováno11 Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ  (plánovaná kapacita 

100 žáků) 

22 000 000 2016-2017 Priorita IV, cíl IV.1

realizováno z prostředků MŠMT Spádová oblast 

Chrášťany, Bylany, 

Chotouň, dohoda ne. 

x realizováno

☐ ☐ realizováno Žádost o podporu z IROP (MAS Region Pošembeří).

x ☐ ☐ realizováno Žádost o podporu z IROP (MAS Region Pošembeří).

☐ ☐

18 Rekonstrukce školních dílen na hlavní budově 3 414 288 2019 Priorita IV, cíl IV.1 ☐ ☐ x x

17 Vybudování a vybavení jazykové laboratoře na hlavní 

budově  o kapacitě 30 žáků 

3 173 597 2019 Priorita IV, cíl IV.1 x ☐ ☐

dotace z IROP Nepotřebují dohodu, není 

povinné. 

23 Vybudování terénní učebny, rekonstrukce výukové plochy a 

zázení pro výuku

10 000 000 2018 - 2019 Priorita IV, cíl IV.6 ☐ x

x x x x ☐ realizováno20 Klub komunitního vzdělávání Dokolečka

Rekonstrukce přízemí budovy č.p. 9 v Doubravčicích za 

účelem vytvoření: a) učebna přírodních věd a matematiky b) 

učebna rozvoje jazykových schopností c) učebna pro 

rukodělné práce d) učebna s výpočetní technikou pro rozvoj 

IT znalostí a praktickému užívání počítačů + zázemí těchto 

učeben - vybavení jednotlivých prostor potřebným 

vybavením a materiálem - bezbariérové řešení

4 999 413 2019 - 2020 Priorita IV, cíl IV.1 x

x

PROJEKTY V REALIZACI

21 Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu 

dětí a mládeže Vrátkov (Odborná učebna pro 

environmentální a polytechnické vzdělávání vč. zázemí a 

bezbariérového přístupu, edukační kořenová ČOV + 

vybavení)

3 888 205 2020 - 2021 Priorita IV, cíl IV.6 ☐ x

x x ☐ ☐ realizováno

PROJEKTY S FINANČNÍM KRYTÍM

☐ x ☐ ve výstavbě stavební povolení 

pravomocné, 

předáno staveniště

Vydán právní akt na podporu z IROP,  zadána 

administrace výběrového řízení, předáno staveniště. 

Žádost o podporu z IROP (MAS Region Pošembeří).☐ x ☐ realizováno

dotace z IROP

42 Českobrodské moderní poradenské pracoviště s 

navazujícími vzdělávacími službami

Vybudování 1 specializované třídy pro žáky s odkladem 

nástupu do 1. třídy, dále 2 tréninkových bytů z toho jeden 

cíleně pro vozíčkáře a multifunkčního tréninkového 

pracoviště pro žáky Základní školy a Praktické školy, Český 

Brod a vybavení všech uvedených prostor. Vybudování 

prostor pro diagnostiku souběžné vyšetřování až 4 klientů, 

pro individuální i skupinovou terapii a metodickou podporu 

včetně zázemí pro PPP a ZŠ Český Brod, Žitomířská 885 

umožňující rozšířit kapacitu zařízení i nabídku 

diagnostických a terapeutických služeb. Součástí projektu je 

i vybavení těchto prostor. 

32 645 000

35 000 000

2019 - 2020

2020 - 2021

Priorita IV., cíl IV. 1 a IV. IV. 5 ☐ ☐ ☐



Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Základní škola Tuklaty, okres Kolín

IČ: 71160663

RED IZO: 600045498

IZO: 002174235

Základní škola Kounice, okres Nymburk

IČ: 75030942

RED IZO: 600050921

IZO: 102374996

Základní škola Tuklaty, okres Kolín

IČ: 71160663

RED IZO: 600045498

IZO: 002174235

Dětské centrum Ledňáček, z.s.

Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

IČ: 06570364

** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP.

*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; 

**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto;

***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

Schváleno na Vrátkově 8. 6. 2021 "Řídícím výborem MAP ORP Český Brod" Podpis předsedy Řídícího výboru MAP

[1] Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP doručena případná aktualizace schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců.

plánováno

☐ záměr Včetně zajištění bezbariérovosti. 

22

Nákup budovy a její následná rekonstrukce pro účely 

provozu zařízení péče o děti od 0 do 6 let 6 000 000

2020 - 2023

2021 - 2024
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x záměr

Nepotřebují dohodu. 

Priorita IIV., cíl IV. 1 plánováno

Priorita IV, cíl IV.1

37

Vybudování a vybavení jazykové učebny ZŠ Tuklaty 4 000 000
2020 - 2021

2021 - 2022
x ☐ ☐ ☐ x

ZRUŠENÉ PROJEKTY

14 Vybudování 2 laboratoří - chemie a fyziky – rekonstrukce 

podkroví  

5 250 000 2019 Priorita IV, cíl IV.1 ☐ x ☐ ☐ x ☐ Zrušeno, bude 

realizováno v přístavbě 

projektu č. 27.

15 Rekonstrukce zahradního domku – vytvoření odborné 

učebny pro pozemky a pracovní činnosti

2 000 000 2018 Priorita IV, cíl IV.1 Zrušeno, bude 

realizováno v přístavbě 

projektu č. 27.

16 Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny včetně 

serverovny

500 000 2019 Priorita IV, cíl IV.1 a IV.4 ☐ ☐

☐ ☐ x ☐ ☐ ☐

záměr Vybudování venkovní učebny pro pěstitelské práce a 

environmentální výchovu (zahradní altán).

Nebude se realizovat, . 

Zrušeno,bylo realizováno 

v  projektu č. 17.

26 Venkovní učebna ZŠ Tuklaty 500 000 2019 - 2020 Priorita IV, cíl IV.1 a IV. 9 ☐ x x ☐

☐ x ☐ ☐

4 + 5 Nové venkovní učebny ZŠ Kounice 900 000 2023 ☐ x

☐ ☐ plánováno

Nebude se realizovat, 

Priorita IV, cíl IV.1 a IV. 9 plánováno

x ☐ ☐ ☐ předběžný záměr stavba venkovního amfiteátru, sloučeno v 1 projekt



INVESTIČNÍ PRIORITY II. K 8. 6. 2021
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence z ostatních zdrojů zpracovaný pro ORP Český Brod 

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

IČ: 46383506

RED IZO: 600045609

IZO: 046383506

Mateřská škola Chrášťany, okres Kolín

IČ: 71009108

RED IZO: 600045064

IZO: 007512147

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín

IČ: 46383514

RED IZO: 600045617

IZO: 046383514

Základní škola Kounice, okres Nymburk

IČ: 75030942

RED IZO: 600050921
IZO: 102374996

Schváleno na Vrátkově 8. 6. 2021 "Řídícím výborem MAP ORP Český Brod" Podpis předsedy Řídícího výboru MAP

[1] Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP doručena případná aktualizace schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců.

realizováno

Číslo 

projektu

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu

Název:

IČO:

RED IZO:

IZO:

Název projektu: Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu (od – 

do)

Soulad s cílem MAP*

44 Rekonstrukce a vybavení kuchyně MŠ Chrášťany 778 405 2019 - 2020 Priorita IV., cíl IV. 7

realizováno Schválená dotace SFŽP, realizace do 11/2019. 

Stav projektu (plánováno, 

požádáno o realizaci, ve 

výstavbě)

Rozpracovanost 

projektu

Poznámka

DOKONČENÉ PROJEKTY 

PROJEKTY V REALIZACI

35 + 36 Školní jídelna a rekonstrukce kuchyně ZŠ 

Žitomířská Český Brod

102 570 438 2020 Priorita IV., cíl IV. 7 realizováno

Školní jídelna - pro 140 míst, kapacita 700. 

Rekonstrukce školní kuchyně - kapacita 1300 jídel denně. 

Kolaudace v roce 2020.

40 Živá zahrada v nemocnici - etapa I. 692 466 2019 Priorita IV., cíl IV. 9

PROJEKTY S FINANČNÍM KRYTÍM

34 Zateplení a rekuperace čp. 760  ZŠ Tyršova Český 

Brod

8 500 000

10 000 000

2020 - 2021 Priorita IV., cíl IV. 3 v realizaci stavební povolení V r. 2019 požádáno o dotaci, schválena dotace z OPŽP. Vybrán 

dodavatel, z důvody nemoci Covid-19 realizace až v roce 2021.

ZRUŠENÉ PROJEKTY

48

Nové sportoviště ZŠ Kounice 1 500 000 2022 Priorita IV., cíl IV. 8 plánováno studie
ZMĚNA ORP. Stavba venkovního sportovního zázemí pro sprinty 

(rovinka na 80 m - dvě dráhy) a skok vysoký s odrazovou pyramidou.



Číslo 

řádku

Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy Název projektu Kraj realizace Obec s rozšířenou 

působností - 

realizace

Obec realizace Obsah projektu celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokládané 

způsobilé výdaje 

EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení 

kapacity MŠ / 

novostavba 

MŠ3) 

zajištění hygienických 

požadavků u MŠ, kde 

jsou nedostatky 

identifikovány KHS4)

stručný popis např. 

zpracovaná PD, zajištěné 

výkupy, výběr dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1 Mateřská škola Tuklaty, 

okres Kolín

Obec Tuklaty 70997608 007512155 600045552 Rozšíření kapacity  MŠ Tuklaty Středočeský Český Brod Tuklaty Rozšíření kapacity MŠ o další třídu, zázemí, sociálky. 20 000 000 2022 2023
x

Záměr NE

2 Mateřská škola Klučov, 

okres Kolín

Obec Klučov 71009710 007512155 600045552 Navýšení kapacity  MŠ Klučov Středočeský Český Brod Klučov Navýšení kapacity z 39 na 100 dětí. 13 000 000 2024 2025
X

Záměr-studie NE

3 Zatím nezapsána Obec Přistoupim Výstavba MŠ Přistoupim Středočeský Český Brod Přistoupim Výstavba MŠ Přistoupim, 18 - 20 dětí, 1 třída 14 000 000 2023 2024 X Záměr-studie NE

4 Mateřská škola Český 

Brod, okres Kolín

Město Český Brod 70997497 007512163 600045129 Nová MŠ Kollárova Český Brod Středočeský Český Brod Český Brod Zbourání staré 4 třídní MŠ a výstavba nové 6 třídní MŠ, 

navýšení o 2 třídy. 

70 000 000 2021 2024
X

Zadáno zpracování PD NE

5

Základní škola a Mateřská 

škola Vitice, okres Kolín

Obec Vitice

71002774 007512520 600045676

Vybudování jedné třídy mateřské školy v 

části Dobré Pole

Středočeský Český Brod Vitice Vybudování jedné třídy mateřské školy v části Dobré Pole 5 000 000 2022 2023

X

Záměr-studie NE

Schváleno na Vrátkově 8. 6. 2021 "Řídícím výborem MAP ORP Český Brod" Podpis předsedy Řídícího výboru MAP

Pozn.

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení.

4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity. 

Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 

2) Stav připravenosti projektu k realizaci 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Identifikace školy Výdaje projektu v Kč 

1)



Číslo 

řádku

Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy Název projektu Kraj realizace Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Obec realizace Obsah projektu celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokládané 

způsobilé výdaje 

EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

cizí 

jazyky

přírodní 

vědy3) 

polytech. 

vzdělávání4)

práce s 

digi. 

tech.5)

rekonstrukce 

učeben 

neúplných škol 

v CLLD

zázemí pro 

školní 

poradenské 

pracoviště 

vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní aktivity 

vedoucí k sociální 

inkluzi

budování 

zázemí družin 

a školních 

klubů

konektivita stručný popis např. zpracovaná PD, 

zajištěné výkupy, výběr dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1 Svazková škola Český Brod - Doubravčice DSO Český Brod - 

Doubravčice

Svazková škola Český Brod - Doubravčice Středočeský Český Brod Český Brod - 

Doubravčice

Vybudování nové Svazkové školy o kapacitě 40 tříd, 1200 žáků. V 

Českém Brodě bude vybudováno 13 tříd a 14 tříd v Doubravčicích.

700 000 000 2020 2024

X X X X X X X X

Zadáno zpracování PD NE

1a Zatím nezapsána Obec Doubravčice Vybudování ZŠ Doubravčice Středočeský Český Brod Doubravčice Vybudování 18 tříd. 500 000 000 2020 2024
X X X X X X X X

Zadáno zpracování PD NE

1b Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres 

Kolín

Město Český Brod 46383506 046383506 600045609 Moderní ZŠ Žitomířská Český Brod Středočeský Český Brod Český Brod Přístavba školy, vybudování 15 nových učeben, 6 odborných učeben a 

tělocvičny zahrnuje mimo projekty pod č. 14 - 18.  15

200 000 000 2022 2024

X X X X

Výběrové řízení na dodavatele PD NE

1c Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres 

Kolín

Město Český Brod 46383506 046383506 600045609 Vybudování výtahu na hlavní budově ZŠ 

Žitomířská Český Brod

Středočeský Český Brod Český Brod Zpřístupnění všech pater budovy ZŠ od přízemí až po ateliér. Studie 

provedena s přístavbou projektu č. 27.

3 500 000 2021 2022 Záměr-studie NE

1d Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres 

Kolín

Město Český Brod 46383506 046383506 600045609 Rekonstrukce třídy na dělení jazyků ZŠ 

Žitomířská Český Brod

Středočeský Český Brod Český Brod (cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) 2 000 000 2021 2022
X X

Záměr NE

2 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres 

Kolín

Město Český Brod 46383514 046383514 600045617 Víceúčelové hřiště u čp. 760 ZŠ Tyršova Středočeský Český Brod Český Brod Podána žádost o podporu na MMR ČR - neschváleno, bude žádáno 

znovu.  Cílem projektu je vybudovat sportovní zázemí při ZŠ Tyršova 

čp. 760 v Českém Brodě, které se bude skládat ze dvou víceúčelových 

hřišť z polyuretanovým povrchem EPDM, každé o rozměru 10x15 m. 

Na zadní části pozemku bude umístěna lezecká stěna. Zároveň bude 

položena betonová dlažba pro dva stoly na stolní tenis. 

Žádost podána opětovně - březen 2021 ve spolupráci se zřizovatelem 

do RS NSA.

1 800 000 2021 2022 Požádáno o dotaci ANO

3 Základní škola a Praktická škola Český Brod, 

Žitomířská 1359, okres Kolín

Středočeský kraj 70829489 002174791 600021670 Zimní zahrada - učebna environmentální 

výchovy

Středočeský Český Brod Český Brod Učebna environmentální výchovy. 2 500 000 2025 2025
X X

Záměr NE

4 Základní škola a Praktická škola Český Brod, 

Žitomířská 1359, okres Kolín

Středočeský kraj 70829489 002174791 600021670 Dovybavení keramické dílny Středočeský Český Brod Český Brod Pořízení keramické pece s příslušenstvím a dalšího vybavení dílny - 

pracovní stoly apod.

150 000 2025 2025
X

Záměr NE

5 Základní škola a Praktická škola Český Brod, 

Žitomířská 1359, okres Kolín

Středočeský kraj 70829489 002174791 600021670 Školní zahrada ZŠ a PrŠ Český Brod Středočeský Český Brod Český Brod Herní prvky a naučná stezka, rekonstrukce. 350 000 2023 2025
X X X

Záměr NE

6 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany

Obec Poříčany 49535021 102386404 600045269 Venkovní učebna pro výuku přírodních věd ZŠ 

Poříčany

Středočeský Český Brod Poříčany Učebna s alternativním zdrojem energie. Prostory pro pěstování bylin 

a zeleniny (záhony se zavlažováním) pro výuku a volnočasové aktivity. 

Propagace zdravého způsobu života. Environmentální výchova, 

výtvarná  výchova, výuka prvouky, přírodopisu a pracovních činností v 

jarních a podzimních měsících. 

1 000 000 2022 2024

X X X

Záměr-studie NE

7 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany

Obec Poříčany 49535021 102386404 600045269 Vybudování odborných učeben ZŠ Poříčany Středočeský Český Brod Poříčany Vytvoření nových prostor pro PC učebnu v podkroví budovy ZŠ. 

Vybudování chemické, fyzikální a přírodovědné učebny v prostorách 

stávající počítačové učebny. Zřízení bezbariérového přístupu pro 2NP 

a 3NP.Úprava sociálního zařízení pro bezbariérový přístup. 

Vybudování šaten odpovídajích hygienickým normám. 

5 000 000 2023 2025

X X X

Záměr NE

8 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany, okres Kolín

Obec Poříčany 49535021 102386404 600045269 Venkovní sportovní areál a zázemí pro ZŠ 

Poříčany

Středočeský Český Brod Poříčany Outdoorové sportoviště pro žáky i veřejnost. Rozběhová dráha k 

doskočišti. 

3 500 000 2022 2024
X X

Záměr NE

9 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany, okres Kolín

Obec Poříčany 49535021 102386404 600045269 Rekonstrukce hospodářské budovy ZŠ 

Poříčany

Středočeský Český Brod Poříčany Kompletní rekonstrukce budovy (odstranění azbestových částí, 

výměna oken a dveří, nové rozvody TZB vč. vzduchotechniky, 

rekonstrukce školní kuchyně v souladu s požadavky hygieny. 

25 000 000 2023 2025

X X X X

Záměr NE

10 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola 

Poříčany, okres Kolín

Obec Poříčany 49535021 102386404 600045269 Rekonstrukce oplocení areálu ZŠ Středočeský Český Brod Poříčany Zajištění bezpečnosti dětí. 3 000 000 2022 2024
X X

Záměr NE

11 Základní škola Tuklaty, okres Kolín Obec Tuklaty 71160663 002174235 600045498 Výstavba tělocvičny ZŠ Tuklaty Středočeský Český Brod Tuklaty Výstavba tělocvičny ZŠ Tuklaty 25 000 000 2021 2022
X

Výběrové řízení na dodavatele PD NE

Schváleno na Vrátkově 8. 6. 2021 "Řídícím výborem MAP ORP Český Brod" Podpis předsedy Řídícího výboru MAP

Pozn.

Vybudované odborné učebny mohu být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání.

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4)  Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

                        

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).

Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. 

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti 

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.

Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben 

(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast

Identifikace školy Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Stav připravenosti projektu k realizaci 



Číslo 

řádku
Název organizace Zřizovatel (název)

IČ 

organizace
Název projektu Kraj realizace

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Obec realizace Stručný popis investic projektu

celkové 

výdaje 

projektu

z toho 

předpokládané 

způsobilé výdaje 

EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace
cizí jazyky přírodní vědy

3) polytech. 

vzdělávání
4)

práce s 

digitálními 

tech.5)

stručný popis, např. 

zpracovaná PD, zajištěné 

výkupy, výběr dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1 Przechwozd jezdecká stáj z.s. Przechwozd jezdecká stáj z.s. 01328158 Terénní výuková základna Przechwozd etapa II. Středočeský Český Brod Přehvozdí PRZECHWOZD vzdělávací centrum - Vybudování zakryté venkovní přírodovědno chovatelské 

plochy II. 

10 000 000 2021 2022
X X X

Zadáno zpracování PD NE

2 Základní umělecká škola Český Brod Středočeský kraj 61882062 Výtvarný ateliér pro ZUŠ Český Brod Středočeský Český Brod Český Brod Půdní vestavba v prostorách školní budovy Kollárova 419. Vybudování specializované učebny - 

výtvarného ateliéru pro výtvarný obor, včetně sociálního zázemí, rozšíření kapacit.

2 500 000 2021 2023

X

Zpracovaná PD NE

Schváleno na Vrátkově 8. 6. 2021 "Řídícím výborem MAP ORP Český Brod" Podpis předsedy Řídícího výboru MAP

do výše stanovené alokace

Pozn. 

Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).  

1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.

 EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

•           Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

•           Člověk a jeho svět,

•           Matematika a její aplikace,

•           Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

•           Člověk a svět práce, 

•           Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). 

Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. 

Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti 

a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.

Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben 

(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. 

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) Výdaje projektu v Kč 

1) Předpokládaný termín realizace Stav připravenosti projektu k realizaci Typ projektu 
2)

 s vazbou na podporovanou oblast



počet akcí počet akcí

účast - 

počet osob, 

rozsah

účast - 

počet osob, 

rozsah 

 plán skutečnost  plán skutečnost 

Letní škola pedagogů 1 80

Společné vzdělávací 

semináře 1
20

Sdílený intervenční 

psycholog

počet 

intervencí - 

 plán

počet 

intervencí - 

skutečnost

počet 

zapojených 

škol - plán

počet 

zapojených 

škol- 

skutečnostZachování pozice 

sdíleného 

intervenčního 

psychologa

3 3

počet akcí počet akcí
účast škol v 

%

účast škol v 

%
 plán skutečnost  plán skutečnost 

Setkání zástupců MŠ 3 50

Setkání zástupců ZŠ 3 75
Setkání zástupců MŠ + 

ZŠ 1 60

Setkání ekonomů škol 4 75
Společný Informační 

web škol 1 x

plán skutečnost

Vytvořená pozice 

sdíleného 

administrátora projektů

1 1

Společné projektové 

dny pro děti 

počet 

zapojených 

škol - plán

počet 

zapojených 

škol- 

skutečnost

Projektové dny pro děti
2 5

Exkurze do tuzemských 

škol

počet akcí 

- plán

počet akcí - 

skutečnost

účast osoby 

- plán

účast osoby 

- skutečnost

Uspořádané exkurze 1  20  

počet akcí počet akcí
účast škol v 

%

účast škol v 

%

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE ŠKOL V ORP ČB 2021 -  návrh 

Priorita 

aktivity 
Název aktivity Indikátor 1 Indikátor 2

Plnění

2

3

Sdílení praxe v rámci 

ORP

1

Vzdělávání pedagogů 

4

Sdílený administrátor 

projektů

počet 

osob - plán

počet osob 

skutečnost 

počet administrovaných 

5

počet projektových dní 

    plán                 

skutečnost 

6

7

Setkávání pedagogů 

dle aprobací



 plán skutečnost  plán skutečnost 

Setkání vyučujících 

matematiku 4 40%

Setkání vyučujících 

český jazyk 4 40%
Setkání vyučujících 

souvisejících s EVVO 1 40%

Setkání učitelek 1. tříd 

s učitelkami  MŠ 1 40%

Společné aktivity  se 

sousedními MAPY

počet akcí 

- plán

počet akcí - 

skutečnost

účast osoby 

- plán

účast osoby 

- skutečnost

Aktivita 1  10  

Vzdělávací akce pro 

rodiče

počet akcí 

- plán

počet akcí - 

skutečnost

účast osoby 

- plán

účast osoby 

- skutečnost

Inspirativní rodičovské 

kavárny 
1 30

Rozšiřovat spoupráci s 

Ekocentrem Vrátkov a 

NNO v území

3  3  

Rozšiřovat spoupráci se 

ZUŠ 
1  3  

Podpora žáků se SVP

počet akcí 

- plán

počet akcí - 

skutečnost

účast osoby 

- plán

účast osoby 

- skutečnost

Elkonin 10 6

9

7

Setkávání pedagogů 

dle aprobací

8

11

10

Vytvářet podmínky pro 

rozšiřování nabídky 

volnočasových aktivit

počet akcí 

- plán

počet akcí - 

skutečnost

počet 

zapojených 

škol - plán

počet 

zapojených 

škol- 

skutečnost



Cíl byl vybrán k vyhodnocení k 30. 6.

2021

Priorita Cíl 
Hodnocení cíle 

2019
Indikátor/y 

Hodnocení 

indikátorů 

2019 

Úspěšnost žáků ve srovnávacích 

testech 
0

Počet předškolních dětí 

s diagnostikovanou školní nezralostí 
0

I.1 V rámci ORP zřídit přípravnou

třídu pro děti   
3

Existence přípravné třídy v ORP 
1

I.3  Podporovat činnostní učení s 

důrazem na rozvoj kompetencí pro 

trh práce

0
Počet pedagogů uplatňujících 

činnostní učení 

0

I. 2   Posílit projektovou výuku ve 

třídách, ve školách a mezi školami 
0 Počet realizovaných a 

vyhodnocených projektů za rok 
0

I. 3  Rozvíjet aktivity  programy  pro 

nadané děti a žáky
0 Počet aktivit programy pro nadané 

děti a žáky za rok  
0

I. 4   Rozvíjet aktivity   programy 

pro žáky z různých příčin ohrožené 

školním neúspěchem včetně žáků 

ohrožených sociální vyloučením

0

Počet aktivit programů pro žáky 

z různých příčin ohrožené školním 

neúspěchem   a sociálním 

vyloučením

0

I.7  Zkvalitnit kariérní poradenství ve 

školách 
0

Počet žáků, kteří absolvovali 

program zaměřený na volbu 

povolání za rok 

0

I. 5   Optimalizovat počty dětí ve 

třídách ZŠ a MŠ 
0

Počet dětí ve třídách 
0

I.9  Zvyšovat kvalitu programů 

primární prevence a zajistit 

informovanost o těchto programech 
0

Počet  realizovaných a 

vyhodnocených programů primární 

prevence za rok  

0

I.10  Vytvářet osvětu ve vztahu 

k rodičům pokud jde o ptimální 

délku pobytu dítěte v mateřské 

škole z hlediska vývoje dítěte 

0
Spokojenost rodičů/pedagogů 

s délkou pobytu dítěte v mateřské 

škole 

0

 Navrhované změny v cílech a indikátorech MAP

Formulace cíle/indikátoru a jeho zařazení do 

aktualizovaného MAP  bude projednána na dalším 

zasedání ŘV 

I.1 Vytvářet kvalitní výukové

programy rozvíjející potenciál

každého žáka a dítěte a naplňovat

je

I. Zvýšit kvalitu 

a efektivitu 

vzdělávání a 

výchovy  a 

zajistit příznivé 

klima škol 

0



Priorita Cíl 
Hodnocení cíle 

2019
Indikátor/y 

Hodnocení 

indikátorů 

2019 

Počet škol, které mají vlastní 

strategický plán; 
1

počet neshod strategických plánů 

škol s LOS ;
4

 počet škol, které naplňují LOS   4

II.2  Vytvářet v rámci škol dobře 

spolupracující týmy pracovníků  na 

základě vytvořené metodiky pro 

týmovou práci  

0

Procento odcházejících pracovníků, 

spokojenost zaměstnanců se 

spoluprací

Počet ředitelů škol spokojených 

s týmovou prací na vlastní škole (cíl 

100%)

0

II.3 Rozvíjet vícezdrojové financování škol 2

Podíl rozpočtu tvořený dalšími zdroji 

Počet škol s vícezdrojovým 

financováním 
4

III.1  Zajistit profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků
2

Počet osvědčení  Počet účastníků na 

společných vzdělávacích akcích v 

rámci ORP Český Brod
4

III.2  Zajistit více rodilých mluvčích 

na výuku cizích jazyků  

0

Mapujeme, zjišťujeme počty 

rodilých mluvčích na výuku cizích 

jazyků na školu za rok   

0

III.3  Efektivně využívat asistenty 

Zvyšovat  počet asistentů  ve třídách 

v MŠ i na 1. a 2. stupni.  ZŠ

0

Spokojenost s prací asistenta ve 

škole

Počet tříd s asistenty   
0

III. 4  Zapojovat více do mužů do 

výuky, hledat nové možnosti jejich 

zapojování

0 Podíl mužů pedagogů pracujících ve 

školách 

0

III. 5  V rámci ORP uzavírat nové a 

rozšiřovat současné pracovní úvazky 

s pracovníky školních poradenských 

pracovišť

0

Počet úvazků pracovníků ŠPP za rok 

0

III. 6 V rámci ORP zachovat a rozšířit 

provoz samostatného školského 

poradenského zařízení 

2
Počet pracovníků ŠPZ na ORP za rok 

1

II.1  Zajistit strategické řízení škol a 

spolupráci škol 
3

 II. Zajistit 

kvalitní a 

kvalifikované 

řízení škol

 III. Zajistit dostatek 

motivovaných, 

kvalifikovaných a 

společensky 

respektovaných 

pedagogických 

pracovníků 



Priorita Cíl 
Hodnocení cíle 

2019
Indikátor/y 

Hodnocení 

indikátorů 

2019 

Počet kmenových tříd v odborných 

učebnách
0

Počet samostatných odborných 

učeben
0

Počet žáků/dětí ve třídách 0

Počty předmětů s dělenými 

hodinami a počet dělených hodin 
0

IV. 2 Vytvořit materiálně technické 

podmínky pro zajištění bezpečnosti 

dětí a pracovníků škol 

0 Počet závažných neshod se 

standardy MŠMT za rok 

0

IV. 3 Realizovat plány údržby a 

investic škol v souladu s životností 

zařízení a hyPočet závažných 

neshod s plány údržby a investic 

škol gienickými normami 

0
Počet závažných neshod s plány 

údržby a investic škol 

0

Spokojenost uživatelů za rok
0

Počet závažných neshod s Koncepcí 

ICT škol za rok (cíl:0)
0

IV. 2  Zabezpečit bezbariérový 

přístup do škol a školských zařízení 
0

Počet škol a školských zařízení 

s bariérovým přístupem 
0

IV. 3  Mapovat počet prostor pro 

kvalitní trávení volného času 

Vybudovat nebo přizpůsobit 

společné prostory pro zvýšení 

kvality trávení volného času 

0

Spokojenost dětí, rodičů, pedagogů

0

IV. 4   Zajistit dostatečnou kapacitu 

pro stravování ve školách a zdravé 

stravování 

3 Počet žáků a kapacita jídelny

Spokojenost strávníků a jejich rodičů 

4

Počet chybějících sportovišť 

Dostupnost školní 

tělocvičny/sportoviště  na 

třídu/týden v hod. 

0

Hodnocení vybavení 0

IV. 6   Rozvíjet školní zahrady pro účely výchovy a vzdělávání2
Počet škol s funkčním využitím 

školní zahrady 1

0

IV. 5   Vybudovat a vybavit 

tělocvičny a venkovní sportoviště 

podle potřeb škol 

IV. Zajistit 

dostatečné, 

vhodné a 

moderní 

materiálně 

technické 

zázemí škol a 

školských 

zařízení 

IV. 1 Zabezpečit počet tříd a jejich 

optimální velikost včetně speciálních 

učeben, školních družin a prostor 

pro předškolní vzdělávání 

IV. 4 Vybavit všechny učebny 

moderními didaktickými a 

kompenzačními pomůckami 

a nábytkem a doplňovat a 

upgradovat ICT v souladu s Koncepcí 

0

0



Priorita Cíl 
Hodnocení cíle 

2019
Indikátor/y 

Hodnocení 

indikátorů 

2019 

V.1 Udržet  Zajistit  v rámci ORP 

pracoviště pro podporu spolupráce 

škol a podporu vedení jednotlivých 

škol 

1

Pracoviště zřízeno

1

V.2  Zajistit setkávání a výměnu 

zkušeností zástupců škol a učitelů 
2

Počet setkání za rok 
1

V.3 Zavést systematický monitoring 

potřeb území z hlediska školských a 

vzdělávacích zařízení  

0
Systematický monitoring je zaveden,  

do roku vyhodnocuje monitorovací 

zpráva, popis potřeb škol

0

V.4 V rámci ORP zavést společné 

plánování optimální naplněnosti 

škol a školských zařízení  

0 Počet společných schůzek  

starostové obcí –školy plánů 
0

V.5 Monitoring  Podílet se na 

snížení  počtu dětí nastupujících do 

1.tříd ZŠ s dispozicemi ke 

specifickým poruchám učení a 

s logopedickými vadami 

0

 Počet společných plánů 

0

V.6  Spolupracovat s místními 

podnikateli při  přípravě žáků na trh 

práce

0

Počet společných akcí 

0

V. 6   Spolupracovat s obcemi na 

rozvoji komunitního života a na 

rozvojových projektech 

0

Počet společných akcí 

0

V. 7  Zvýšit účast rodičů na 

aktivitách škol

0
Účast rodičů na aktivitách škol Počet 

akcí  školy, na kterých se podílejí 

rodiče nebo se jich účastní za rok 

0

Počet programů za rok;  0

poměr počet sociálně slabších dětí / 

počet sociálně slabších dětí 

zapojených do kroužků za rok
0

VI.2 Nabízet  Rozvíjet  mimoškolní 

programy pro nadané děti  a žáky 
2

Počet mimoškolních činností pro 

nadané děti za rok 
4

Nabídka kroužků v září daného roku 

Počet kroužků za rok
0

počet typů aktivit v kroužcích za rok 
0

VI.4  Rozvíjet alternativní způsoby 

mimoškolní práce s dětmi  
0 Počet alternativních aktivit za rok 0

0

VI.3  Zvyšovat nabídku a 

rozmanitost kroužků včetně 

polytechnického vzdělávání a rozvoj 

pohybových aktivit dětí . 

VI. Rozvíjet 

mimoškolní a 

neformální 

vzdělávání

V. Rozvíjet 

vzájemnou 

spolupráci škol 

a jejich 

spolupráci 

s dalšími 

subjekty 

0

VI.1 Nabízet  Rozvíjet  programy 

umožňující zapojení sociálně 

slabších dětí do kroužků 



Stupnice

0

1

2

3

4

5

Stupnice

0

1

2

3

4

Indikátor není vhodně nastaven, neboť získání jeho hodnoty  je administrativně náročné

Indikátor  není vhodně nastaven, neboť  nekoreluje se sledovaným jevem

Hodnocení indikátorů 

Cíl již není aktuální 

Hodnocení cílů 

Cíl nebyl předmětem hodnocení k 31. 12. 2019

Indikátor je vhodně nastaven a sledován

Indikátor je vhodně nastaven, ale není sledován

Cíl nebyl předmětem hodnocení k 31. 12. 2019

Cíle bylo dosaženo, není nutno jej dále sledovat

Cíl je průběžně plněn.

Cíl je částečně plněn

Cíl není plněn



Výběr hodnocených cílů 

I.3 Rozvíjet aktivity pro nadané děti a žáky 0 Počet aktivit  pro nadané děti 

a žáky za rok  

I.4  Rozvíjet aktivity   pro žáky z různých 

příčin ohrožené školním neúspěchem 

včetně žáků ohrožených sociální 

vyloučením

0

Počet aktivit pro žáky 

z různých příčin ohrožené 

školním neúspěchem   a 

sociálním vyloučením

I.5  Optimalizovat počty dětí ve třídách ZŠ a 

MŠ 
0

Počet dětí ve třídách 

II. Zajistit kvalitní 

a kvalifikované 

řízení škol

II.3 Rozvíjet vícezdrojové financování škol 2
Počet škol s vícezdrojovým 

financováním 

III. Zajistit 

dostatek 

motivovaných, 

kvalifikovaných a 

společensky 

respektovaných 

pedagogických 

pracovníků 

III. 6 V rámci ORP zachovat a rozšířit provoz 

samostatného školského poradenského 

zařízení 

2

Počet pracovníků ŠPZ na ORP 

za rok 

IV. 1 Zabezpečit počet tříd a jejich optimální 

velikost včetně speciálních učeben, školních 

družin a prostor pro předškolní vzdělávání 

0
Počet kmenových tříd v 

odborných učebnách

IV. 2  Zabezpečit bezbariérový přístup do 

škol a školských zařízení 
0

Počet škol a školských 

zařízení s bariérovým 

přístupem 

IV. 3 Mapovat počet prostor pro kvalitní 

trávení volného času 
0

Spokojenost dětí, rodičů, 

pedagogů

IV. Zajistit 

dostatečné, 

vhodné a 

moderní 

materiálně 

technické zázemí 

škol a školských 

zařízení 

I. Zvýšit kvalitu a 

efektivitu 

vzdělávání a 

výchovy  a zajistit 

příznivé klima 

škol 



V. Rozvíjet 

vzájemnou 

spolupráci škol a 

jejich spolupráci 

s dalšími 

subjekty

V.3 Zavést systematický monitoring potřeb 

území z hlediska školských a vzdělávacích 

zařízení  

0
Systematický monitoring je 

zaveden, vyhodnocuje 

monitorovací zpráva, popis 

potřeb škol

VI. Rozvíjet 

mimoškolní a 

neformální 

vzdělávání

VI.3  Zvyšovat nabídku a rozmanitost 

kroužků včetně polytechnického vzdělávání 

a rozvoj pohybových aktivit dětí. 

0
Nabídka kroužků v září 

daného roku 
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