








 

 

 

Agregovaný popis potřeb škol pro území 

SO ORP Český Brod 
(k 9. 12. 2021) 

Úvod 

Základním pramenem pro zpracování tohoto dokumentu jsou výsledky individuálních rozhovorů s vedením 

škol, diskusí pracovních skupin a dotazníkového šetření, které prováděl realizační tým projektu „Sdílené 

radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647. Dotazníková šetření probíhala 

elektronicky od září do listopadu 2021, s tím, že v případě nejasností byly některé školy ještě kontaktovány 

osobně. Dotazování se zúčastnili zástupci všech základních i mateřských školy škol ze správního obvodu ORP 

Český Brod a zástupci spolku Dokolečka, z.s., který provozuje na našem území klub komunitního vzdělávání 

(DOKOLEČKA z.s.). Většina dat tedy odpovídá skutečnosti konce školního roku 2020/2021. 

Dokument je logicky rozčleněn na dvě základní části – potřeby základních škol a potřeby mateřských škol. 

Potřeby základních škol v SO ORP Český Brod 

Ve správním obvodu ORP Český Brod je celkem 8 základních škol (dle RED IZO), z toho sedm běžných, jedna 

je zřízena podle § 16 odst. 9) Školského zákona, kterou dále pro zjednodušení nazýváme jako ZŠ a PŠ Český 

Brod nebo jako speciální. Mimo těchto škol funguje klub komunitního vzdělávání Dokolečka z.s. Čtyři běžné 

školy mají charakter málotřídní školy a nejsou tzv. plně organizované, což znamená, že nabízejí vzdělávání 

pouze v 1. až 5. ročníku. Jedná se o ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Přistoupim, ZŠ Bylany a ZŠ Tuklaty. Zbývající tři jsou 

plně organizované a jedná se o ZŠ Tyršova Český Brod, ZŠ Žitomířská Český Brod a ZŠ Poříčany. Zřizovatelem 

běžných škol v našem území jsou výlučně obce. Zřizovatelem speciální základní školy je Středočeský kraj. 

Všechny tyto školy jsou zapojeny ve výše uvedeném projektu. Základní přehled o velikosti škol podává 

následující tabulka. Údaje neobsahují kapacitu ZŠ a PŠ Český Brod a komunitního klubu Dokolečka z.s. 

Tabulka č.1: Přehled o kapacitě běžných ZŠ 

Průměrný počet žáků 100 a méně 300 500 a více 

Počet škol 4 1 2 

Počet škol v % 57 14 29 

Kapacita speciální školy je 95 žáků. Počet dětí, které se vzdělávají v komunitním klubu Dokolečka je 51. 
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Čtenářská gramotnost a rozvoj potencionálu každého žáka 

V této oblasti bylo zjišťováno, jakým způsobem je sledován posun žáků ve čtenářské gramotnosti. 

Z Tabulky č. 2 a grafu na Obrázku č. 1 vyplývá, že sedm škol využívá vlastní šetření, mimoto 3 školy uvedly, že 

využívají testy České Školní inspekce a 2 školy testy Kalibro. Naopak 2 školy uvádí, že posun žáků nijak 

nesledují. 

Tabulka č.2: Způsoby sledování posunu žáků v ČG 

Jakým způsobem sledujete posun žáků ve čtenářské gramotnosti? Počet 

Vlastní šetření 7 

Testy České školní inspekce 3 

Kalibro 2 

Nesledujeme 2 

Testy Scio 0 

 

Obrázek č.1: Graf způsobů sledování posunu žáků v ČG 

 

Dle názorů respondentů k rozvoji čtenářské gramotnosti nejvíce přispívají následující metody: 

Tabulka č.3: Metody podporující rozvoj ČG 

Jaké metody podporující rozvoj čtenářské gramotnosti využíváte? Počet 

Spolupráce s knihovnou 9 

Práce s texty v hodinách 8 

Společné čtení 8 

Čtení s porozuměním 8 
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Jaké metody podporující rozvoj čtenářské gramotnosti využíváte? Počet 

Slovní úlohy 7 

Vyprávění 7 

Tiché a hlasité čtení 7 

Myšlenkové mapy 7 

Příprava a realizace vlastních prezentací žáky 6 

Čtenářské dílny 6 

Čtení s předvídáním 5 

Brainstorming 4 

Kritické myšlení 3 

Předčítání mladším žákům, především prvňákům 3 

Metoda I.N.S.E.R.T. 2 

Pětilístek 2 

Čtenářské kluby 0 

Žádné 0 

 

Z odpovědí viz Tabulka č. 3 a zároveň z grafu na Obrázku č. 2 je zřetelné, že nejvíce je využívána metoda 

spolupráce s knihovnou. Naopak čtenářské kluby se na školách vůbec nevyužívají. Hodně využívané, a to 

celkem na 8 školách, je i práce s textem v hodinách, společné čtení, čtení s porozuměním. 

Obrázek č.2: Graf metod podporujících rozvoj ČG 
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Jako největší překážka v rozvoji čtenářské gramotnosti je vnímáno, že rodiče dětem málo čtou, děti jsou 
v četbě nedostatečně podporovány a motivovány. Velký vliv mají sociální sítě a nedostatečná komunikace 
v rodinách. Rodiče si dle názoru zástupců škol s dětmi málo povídají. Viz graf v Obrázku č. 3. 

Obrázek č.3: Graf největších překážek rozvoje ČG 

 

Školy identifikují mimořádně nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti dvěma způsoby, což je patrné 

z Tabulky č. 4 a grafu na Obrázku č. 4. Celkem 7 škol (tj. 59%) provádí vlastní pedagogickou diagnostiku, 4 

školy (33%) spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 1 škola žádným způsobem nezjišťuje 

mimořádně nadané žáky. 

Tabulka č.4: Způsoby identifikace mimořádně nadaných žáků v oblasti ČG 

Jakým způsobem identifikujete mimořádně nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti? Počet 

Vlastní pedagogická diagnostika 7 

Spolupráce s PPP 4 

Žádným 1 

 

Obrázek č.4: Graf způsobů identifikace mimořádně nadaných žáků v oblasti ČG 
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V rámci mimoškolních a mimovýukových aktivit se na školách nejvíce osvědčila spolupráce s knihovnou, a to 

v 8 školách, projektové dny využívá 6 škol, Noc s Andersenem 3 školy. Méně využívané jsou čtenářské kluby, 

zájmové kroužky zaměřené na čtenářskou gramotnost nebo akce Česko čte dětem, jak vyplývá z níže 

uvedeného grafu na Obrázku č. 5. 

Obrázek č.5: Graf mimoškolní a mimovýukové aktivity v oblasti ČG 

 

Z hlediska vybavení má 9 škol vlastní audiovizuální techniku, v 7 školách jsou čtenářské koutky ve třídách a 

v 6 školách je školní knihovna. Pouze v jedné škole disponují čtečkou knih a v 1 škole používají E-knihy. 

Ve 4 školách mají pedagoga nebo skupinku pedagogů, kteří zodpovídají na rozvoj čtenářské gramotnosti na 

škole. Jedná se o ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, ZŠ a PŠ Český Brod a ZŠ Bylany.  

Žádná ze škol v oblasti čtenářské gramotnosti nespolupracuje s jinou školou s výjimkou spolupráce v rámci 

pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.  

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti měla v roce 

2021 celkem 20 aktivních členů ze ZŠ a spolku Dokolečka z.s. 

Pracovní skupina se schází minimálně 4 x ročně, za dobu své 

existence od r. 2018 se sešla celkem 20 x. Závěrečný projekt 

pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo v roce 2021 

vytvoření vlastní knihy sestavené z příběhů a obrázků dětí 

základních a mateřských škol na území Českobrodska a jeho 

okolí. Vznikla tak jedinečná kniha s názvem „Naše knížka“, 

která zahrnuje příspěvky více než stovky dětí. 
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Závěry 

• Všechny školy v území se věnují rozvoji čtenářské gramotnosti. 

• Ve všech školách je navázaná spolupráce s knihovnou. 

• V území není jednotný způsob ověřování úrovně čtenářské gramotnosti. 

• Většina škol používá vlastní diagnostiku pro zjištění úrovně čtenářské gramotnosti či mimořádně 

nadaných žáků. 

• Existuje velká nabídka mimoškolních aktivit v této oblasti. 

• Existuje prostor pro větší využívání ICT. 

• Největší překážkou z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti je dle názoru pedagogů nízká spolupráce 

rodičů. Rodiče dětem málo čtou a nedostatečně je motivují. Pro další období hledat cesty pro motivaci 

většího zapojení rodičů. 

Matematická gramotnost a rozvoj potencionálu každého žáka 

Posun žáků v matematické gramotnosti je sledován obdobným způsobem jako u čtenářské gramotnosti, 

stejným způsobem jsou i identifikováni zvláště nadaní žáci, většinou vlastní pedagogickou diagnostikou na 

7 školách, čtyři školy spolupracují s PPP, žádným způsobem neidentifikuje mimořádně nadané žáky 1 škola 

(viz graf na Obrázku č. 6). 

Obrázek č.6: Graf způsobů identifikace mimořádně nadaných žáků v oblasti MG 

 

Pokud pedagog identifikuje mimořádně nadaného žáka, pracuje s ním nad rámec školní výuky tak, že žák 

dostává navíc úkoly např. z prostředí prof. Hejného, účastní se matematických soutěží (Logická olympiáda, 

Matematický klokan – kategorie Cvrček, Klokánek, Bobřík informatiky), modelování, kódování, argumentace, 

vymezování problémů, znázorňování dat, pracovní sešity a listy nad rámec obvyklé výuky, soutěže, případně 

se více věnuje i asistentka pedagoga. 

Z dotazování pedagogů vyplynulo, že školy realizují následující aktivity pro méně nadané žáky: 

• individuální přístup, 

• práce s IVP, 

• práce s pomůckami pro dyskalkuliky, 

• doučování, 

• matematické hry, 

• využití výpomoci od spolužáků. 
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Jak vyplývá z níže uvedené Tabulky č. 5 a grafu na Obrázku č. 7, školy mají zájem, aby se žáci posunovali ve 

svých znalostech. Pro podporu žáků organizují řadu mimoškolních aktivit v oblasti matematické gramotnosti. 

Tabulka č.5: Mimoškolní a mimovýukové aktivity v oblasti MG 

Jaké realizujete mimoškolní a mimovýukové aktivity v oblasti matematické gramotnosti? Počet 

Kroužek deskových her 5 

Kroužek šachů 2 

Klub logiky 1 

Kroužky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti 0 

Žádné kroužky 2 

 

Obrázek č.7: Graf kroužků v oblasti MG 

 

Dvě školy žádné takové aktivity neorganizují. 

Z hlediska vybavení využívá 7 škol speciální software pro rozvoj matematické gramotnosti žáků, všech 9 škol 

využívá ICT techniku, 8 škol multimédia a 7 škol audiovizuální techniku. 

Ve 3 školách mají pedagoga nebo skupinku pedagogů, kteří zodpovídají na rozvoj matematické gramotnosti 

na škole. Jedná se o ZŠ Žitomířská, ZŠ a PŠ Český Brod a ZŠ Bylany. 

Komunitní škola Dokolečka z.s. uvádí, že nově navázala spolupráci s třetí ZŠ Cheb. V rámci spolupráce se 

uskutečnil výměnný pobyt, návštěva výuky, výměna zkušeností, exkurze, spolupráce žáků z obou škol. Škola 

také spolupracuje se školami Českobrodska. 

Metody pro rozvoj výuky finanční gramotnosti využívané na I. stupni 

Při dotazování v oblasti matematické gramotnosti byly položeny i otázky týkající se finanční gramotnosti. 

Z níže uvedených statistik je zřejmé, že jsou nějaké metody využívané prakticky na všech školách. Největší 
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zastoupení má metoda počítání s penězi. Naopak je vidět, že nejmenší podporu má zapojení do mimoškolních 

projektů. 

Tabulka č.6: Metody pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti na I. stupni 

Jaké metody pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti využíváte na I. stupni? Počet 

Počítání s penězi 9 

Praktické manipulativní úlohy 8 

Modelové situace z běžného života 7 

Zapojení do mimoškolního projektu 1 

Žádné 0 

 

Obrázek č.8: Graf metod pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti na I. stupni 

 

Metody pro rozvoj výuky finanční gramotnosti využívané na II. stupni 

Finanční gramotnost se užívá na všech školách s druhým stupněm (včetně „ZŠ a PŠ“ a komunitní školy 

„Dokolečka“). Je zde ale vidět stejný trend, jako na prvním stupni, kdy se málo využívá zapojení do 

mimoškolního projektu. 

Tabulka č.7: Metody pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti na II. stupni 

Jaké metody pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti využíváte na II. stupni? Počet 

Zařazení finanční gramotnosti do výuky matematiky 5 

Zařazení finanční gramotnosti do výuky jiných předmětů 5 

Zapojení do mimoškolního projektu 2 

Žádné 2 
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Obrázek č.9: Graf metod pro výuku a rozvoj finanční gramotnosti na II. stupni 

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti měla v roce 2021 celkem 6 aktivních členů ze ZŠ a 

spolku Dokolečka z.s. a schází se minimálně 4x ročně. Od roku 2018 se členové skupiny sešli 18x. 

Závěrečnou akcí pracovní skupiny pro matematickou gramotnost bylo zorganizování “Matematického 

jarmarku Českobrodska“, kterého se zúčastnilo cca 100 dětí ze 3 škol ZŠ Žitomířská, ZŠ a PŠ Český Brod, ZŠ 

Poříčany a komunitní klub Dokolečka z.s. Akce se konala v červnu 2021. 

Závěry 

• Všechny školy v území se věnují rozvoji matematické gramotnosti již na prvním stupni. 

• Všechny školy s výukou na druhém stupni zařazují do výuky matematiky aktivity na rozvoj finanční 

gramotnosti. 

• V území není jednotný způsob ověřování úrovně matematické gramotnosti. 

• Všechny školy pro rozvoj matematické gramotnosti využívají ICT techniku. 

• Nabídka mimoškolních aktivit v této oblasti je nižší než v oblasti čtenářské gramotnosti. 

• Účast v Pracovní skupině pro matematickou gramotnost je nižší než v Pracovní skupině pro ČG. 

Rozvoj potencionálu každého žáka v jiných oblastech – Inkluze 

Od roku 2015 se počet žáků s SVP integrovaných do běžných tříd na území zvýšil téměř třikrát, a to 

v porovnání s rokem 2019. Podíl žáků s SVP v běžných školách dosáhl tak k 31.12.2019 cca 10% (viz Tabulka 

č. 8 a č. 9). Od roku 2019 se počet žáků s SVP výrazně nezměnil, jak je zřejmé z tabulky č. 10, procentní podíl 

žáků s SVP v běžných školách zůstává 10%. 

Tabulka č.8: Počet dětí s SVP – stav k 31.3.2015 

Stav 31.3.2015 ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ 

Tyršova 
ZŠ 

Přistoupim 
ZŠ Vitice 

ZŠ 
Žitomířská 

ZŠ Bylany 
Běžné 
školy 

celkem 

Počet dětí s SVP 4 25 4 4 1 19 0 57 

Počet dětí celkem 55 228 502 47 10 512 32 1386 

5

5

2

2

0 1 2 3 4 5 6

POČET

Jaké METODY pro výuku a rozvoj finanční 
gramotnosti využíváte na DRUHÉM stupni?

Žádné

Zapojení do mimoškolního projektu

Zařazení finanční gramotnosti do výuky jiných předmětů

Zařazení finanční gramotnosti do výuky matematiky
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Stav 31.3.2015 ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ 

Tyršova 
ZŠ 

Přistoupim 
ZŠ Vitice 

ZŠ 
Žitomířská 

ZŠ Bylany 
Běžné 
školy 

celkem 

Procentní podíl dětí s 
SVP 

7% 11% 1% 9% 10% 4% 0% 4% 

 

Tabulka č.9: Počet dětí s SVP – stav k 31.3.2019 

Stav 31.3.2019 ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ 

Tyršova 
ZŠ 

Přistoupim 
ZŠ Vitice 

ZŠ 
Žitomířská 

ZŠ Bylany 
Běžné 
školy 

celkem 

Počet dětí s SVP 4 34 47 6 5 60 5 161 

Počet dětí celkem 79 277 555 47 28 617 56 1659 

Procentní podíl dětí s 
SVP 

5% 12% 8% 13% 18% 10% 9% 10% 

Počet dětí s SVP - 
rozdíl oproti roku 2015 

0 9 43 2 4 41 5 104 

Procentní podíl dětí s 
SVP - rozdíl oproti roku 

2015 
-2% 1% 8% 4% 8% 6% 9% 6% 

 

Tabulka č.10: Počet dětí s SVP – stav k 31.3.2021 

Stav 31.3.2021 ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ 

Tyršova 
ZŠ 

Přistoupim 
ZŠ Vitice 

ZŠ 
Žitomířská 

ZŠ Bylany 
Běžné 
školy 

celkem 

Počet dětí s SVP 8 40 28 5 3 79 7 170 

Počet dětí celkem 84 272 572 48 30 648 44 1698 

Procentní podíl dětí s 
SVP 

10% 15% 5% 10% 10% 12% 16% 10% 

Počet dětí s SVP - 
rozdíl oproti roku 

2019 
4 6 -19 -1 -2 19 2 9 

Procentní podíl dětí s 
SVP - rozdíl oproti 

roku 2019 
5% 3% -3% -3% -8% 2% 7% 0% 

V souvislosti s navýšením dětí se SVP se i navýšil počet asistentů. Jestliže ve školním roce 2014/2015 bylo 

vykazováno ve školách v ORP, včetně školy speciální, 15 asistentů, tak v době dotazníkového šetření v letech 

2019 a 2021 se počet zvedl na 66 asistentů (rok 2021) a na každého z nich připadnou 4 žáci, o čemž 

pojednávají níže uvedené tabulky (Tabulka č. 11 a Tabulka č. 12). 

Tabulka č.11: Počet asistentů pedagoga – stav k 31.3.2019 

Stav k 
31.3.2019 

ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ Tyršova 

ZŠ 
Přistoupim 

ZŠ a PŠ 
Český Brod 

ZŠ Vitice 
ZŠ 

Žitomířská 
ZŠ Bylany 

Běžné 
školy 

celkem 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

2 9 5 2 13 1 15 1 48 

Počet 
školních 
asistentů 

0 0 3 0 0 0 0 0 3 
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Stav k 
31.3.2019 

ZŠ Tuklaty 
ZŠ 

Poříčany 
ZŠ Tyršova 

ZŠ 
Přistoupim 

ZŠ a PŠ 
Český Brod 

ZŠ Vitice 
ZŠ 

Žitomířská 
ZŠ Bylany 

Běžné 
školy 

celkem 

Celkový 
počet 

asistentů 
2 9 8 2 13 1 15 1 51 

Počet žáků 
s SVP 

4 34 47 6 63 5 60 5 224 

Počet žáků 
s SVP na 1 
asistenta 

2 4 6 3 5 5 4 5 4 

 

Tabulka č.12: Počet asistentů pedagoga – stav k 31.3.2021 

Stav k 
31.3.2021 

ZŠ Tuklaty ZŠ Poříčany 
ZŠ 

Tyršova 
ZŠ 

Přistoupim 
ZŠ a PŠ 

Český Brod 
ZŠ Vitice 

ZŠ 
Žitomířsk

á 
ZŠ Bylany 

Běžné 
školy 

celkem 

Počet 
asistentů 
pedagoga 

3 8 8 1 21 1 16 2 60 

Počet 
školních 
asistentů 

0 1 3 0 0 0 2 0 6 

Celkový 
počet 

asistentů 
3 9 11 1 21 1 18 2 66 

Počet žáků 
s SVP 

8 40 28 5 92 3 79 7 262 

Počet žáků 
s SVP na 1 
asistenta 

3 4 3 5 4 3 4 4 4 

 

Přínos asistentů spatřují školy v pomoci učiteli a v individuálním věnování se žákům se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Ve speciální škole by, dle názoru respondentů, nebylo možné žáky bez asistentů 

vzdělávat. 

Vedle výsledků z dotazníkového šetření je nutné vzít v úvahu i připomínky asistentů, které zaznívají při jejich 

pravidelných schůzkách v rámci projektu, kdy sdílejí své zkušenosti. Jejich pohled na spolupráci s učiteli, 

vymezení vzájemných rolí ve třídě a získávání zpětné vazby je méně optimistický, než zobrazují výsledky 

dotazníkového šetření. 

V každém případě je v procesu integrace žáků s SVP dlouhodobě vnímána role asistentů jako velmi důležitá. 

Vedle asistentů pomáhají v tomto procesu další profese jako např. speciální a pedagogové, výchovní poradci 

nebo školní psychologové. Tyto pozice v našich školách většinou chybí. Přehled o jejich obsazení podává 

následující Tabulka č. 13. 

Tabulka č.13: Přehled dalších profesí 

Funkce Počet škol s touto funkcí 

Speciální pedagog 1 

Výchovný poradce 4 

Školní psycholog 1 



Agregovaný popis potřeb škol pro území SO ORP Český Brod 

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. 

 S t r á n k a  | 12 

Žádná z našich škol nemá zřízeno školské poradenské pracoviště. Pedagogicko-psychologická poradna u 

Základní školy Žitomířská 885 od října letošního roku působí v nově vybudovaných prostorách v Bezručově 

ulici, což jí umožnilo navýšit počet zaměstnanců na pět, z toho jsou dva dětské psycholožky a dvě speciální 

pedagogožky. 

Významnou roli hraje skutečnost, že u základní školy Žitomířská 885 byla nově zřízena Pedagogicko-

psychologická poradna pro děti z ORP Český Brod a kde budou v nejbližší době působit dva psychologové a 

dva speciální pedagogové. 

Kroužky  

V září 2021 bylo na 9 dotazovaných školách otevřeno celkem 52 kroužků. Nejvíce kroužků otevřela ZŠ 

Žitomířská, a to celkem 11 a nejméně ZŠ Vitice 1 kroužek, jak znázorňuje graf na Obrázku č. 10. 

Školy nabízely množství různorodých kroužků: 

• ruční práce, 

• deskové hry, 

• florbal, 

• robotiku a programování, 

• gymnastiku, 

• atletiku,  

• sportovní, 

• šachy,  

• keramiku, 

• literárně-dramatický,  

• výtvarný, 

• hru na flétnu, 

• zpěv (pěvecký), 

• pohybové hry,  

• mažoretky, 

• kung-fu, 

• přírodopisný, 

• turistický,  

• anglického jazyka, 

• německého jazyka, 

• čtenářský – jazykový, 

• aj. 

Obrázek č.10: Graf počtu otevíraných kroužků v září 2021 

 

Nabídka kroužků se v tomto roce 2021 oproti září roku 2020 na 3 školách zvýšila, na 4 školách zůstala stejná 

a na 2 školách zůstala stejná viz Tabulka č. 14. 

5
7

1 4
6

11

8 8

2

Počet otevíraných kroužků v září 2021 na ZŠ
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Tabulka č.14: Nabídka kroužků 

Porovnání nabídky kroužků mezi zářím 2020 a zářím 2021 Počet 

Nabídka kroužků zůstala stejná 4 

Nabídka kroužků se výšila 3 

Nabídka kroužků se snížila 2 

Cena za kroužky za období školního roku byla na školách různorodá. Na ZŠ Tyršova se cena pohybuje mezi 

300 a 400 Kč, na ZŠ Tuklaty je výše ceny 1600 Kč, na ZŠ Přistoupim je placený pouze kroužek keramiky ve výši 

2860 Kč, na ZŠ Žitomířská stojí kroužek 200 Kč, na ZŠ a PŠ Český Brod je ve výši 50 Kč za měsíc, tzn. 500 Kč za 

školní rok a Dokolečka z.s. uvádí částku mezi 1000 a 1200 Kč. 

Počet aktivit pro nadané děti ve školním roce 2020/2021 (v porovnání se školním rokem 2019/2020) na 9 

dotazovaných školách zůstal stejný, což je patrné z Tabulky č. 15. 

Tabulka č.15: Změna počtu aktivit pro nadané žáky 

Porovnání aktivit pro nadané žáky mezi 
školním rokem 2019/2020 a 2020/2021 

 

Počet 

Aktivity zůstaly stejné 9 

Aktivity se snížily 0 

Aktivity se zvýšily 0 

V rámci aktivit pro nadané žáky nabízí ZŠ Tuklaty účast na Logické olympiádě, na ZŠ Vitice dávají žákům úkoly 

navíc za jedničky a různé projekty, na ZŠ Poříčany pořádají soutěže, ZŠ Žitomířská nabízí stejné aktivity všem 

s tím, že nahlížejí na děti tak, že všechny děti jsou nadané. Dokolečka z.s. pracují s nadanými žáky přímo ve 

výuce, využívají individuální plány, snaží se o rozvoj jejich možností zároveň s běžnými aktivitami. 

Z výše uvedeného grafu na Obrázku č. 11 vyplývá, že počet aktivit, pro žáky ohrožené školním neúspěchem 

a sociálním vyloučením, mezi školním rokem 2019/2020 a 2020/2021 zůstal na šesti školách stejný a na třech 

školách se zvýšil. 
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Obrázek č.11: Graf změny stavu aktivit pro ohrožené žáky 

 

Školy nabízejí následující aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem a sociálním vyloučením: 

• doučování individuální i samostatné, 

• individuální konzultace, 

• pomoc asistenta, 

• preventivní programy (stmelování kolektivu) 

• zájmové kroužky, 

• projektové dny, 

• práce s žáky přímo ve výuce a 

• možnost individuálních plánů. 

Prostory školy pro trávení volného času 

Z dotazování vyplynulo, že 62 % škol (tj. 5 škol) považuje prostory za spíše vyhovující pro kvalitní trávení 

volného času a 38 % škol (tj. 3 školy) považují své prostory za spíše nevyhovující. ZŠ Tuklaty na tyto otázky 

neodpověděla a do poznámky připsala, že jim chybí tělocvična. Počty škol i procentuální vyjádření znázorňuje 

níže uvedená Tabulka č. 16 a graf na Obrázku č. 12. 

Tabulka č.16: Prostory školy vhodné pro kvalitní trávení volného času 

Považujete prostory školy vhodné pro kvalitní trávení volného času? Počet 

Rozhodně vyhovující 0 

Spíše vyhovující 5 

Spíše nevyhovující 3 

Rozhodně nevyhovující 0 

Neumím posoudit 0 

 

6

3

0

Porovnání počtu aktivit pro žáky ohrožené 
školním neúspěchem a sociálním vyloučením 

mezi roky 2019/2020 a 2020/2021

Zůstal stejný

Zvýšil

Snížil
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Obrázek č.12: Graf vhodnosti prostorů školy pro kvalitní trávení volného času 

 

Stravování v ZŠ 

Z dotazování vyplynulo, že v 6 školách je nabízeno vlastní stravování, ve 3 školách stravování cizí. Jedná se o 

ZŠ Tyršova a ZŠ a PŠ Český Brod, které však mají zajištěno stravování v rámci Českého Brodu. V Českém Brodě 

se nyní nacházejí 2 jídelny, z toho jedna byla uvedena do provozu v roce 2021 a tím se pokryla potřeba 

v oblasti stravování škol na území Českého Brodu. Dokolečka z.s. taktéž nemá vlastní jídelnu, jídlo je v případě 

potřeby zajišťováno z komerčních zdrojů na území Doubravčic. 

Ve 4 školách mají vlastní kuchyň a z toho 3 školy nabízejí stravování i pro veřejnost, jsou rovněž schopni 

zohlednit speciální dietní nabídku a v nabídce mají i zajímavé recepty z oblasti zdravého stravování. 

Průměrná cena příspěvku na stravování pro žáky na I. stupni činí cca 25 Kč a pohybuje se v rozmezí 11 až 32 

Kč. 

Komunitní škola Dokolečka z.s. nemá jídelnu ani kuchyň, žáci se stravují individuálně nebo je jídlo dováženo 

ze soukromého sektoru. 

Z 9 dotazovaných škol nemají 4 školy II. stupeň. Průměrná cena příspěvku na stravování pro žáky na II. stupni 

činí 24,30 Kč a pohybuje se v rozmezí od 11 do 32 Kč. 

V průběhu roku probíhá na 7 školách hodnocení kvality stravy, do kterého se zapojují žáci, učitelé, rodiče i 

zřizovatelé, jak znázorňuje Tabulka č. 17. 

Tabulka č.17: Zapojení do hodnocení kvality stravy 

Kdo se do hodnocení kvality stravy zapojuje? Počet 

Žáci 4 

Učitelé 4 

0%

62%

38%

0%0%

Považujete prostory školy vhodné pro kvalitní 
trávení volného času?

Rozhodně vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Rozhodně nevyhovující

Neumím posoudit
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Kdo se do hodnocení kvality stravy zapojuje? Počet 

Rodiče 3 

Nikdo 3 

Zřizovatel 2 

Ostatní 0 

 

Pedagogové 

Na území ORP Český Brod je celkem 7 běžných ZŠ, 1 ZŠ a PŠ a 1 komunitní škola Dokolečka z.s. Celkem 9 škol. 

Dotazování se zúčastnily všechny školy a v době dotazování uvedly následující počty pracovníků: 

• Počet pedagogických pracovníků – 186 

• Přepočtený počet pedagogických pracovníků (úvazky) – zaokrouhleně 155 

• Počet pedagogických pracovníků nad 55 let – 55 (30%) 

• Počet pedagogických pracovníků se SŠ vzděláním – 52 (28%) 

• Počet pedagogických pracovníků s VOŠ vzděláním – 7 

• Počet pedagogických pracovník s VŠ vzděláním magisterského stupně – 116 (62%) 

• Počet asistentů pedagoga – 60 

• Počet školních asistentů (asistenti ze Šablon) – 6 

Bezbariérový přístup škol 

Celkem 6 škol uvádí, že jejich budovy nemají bezbariérový přístup, uvedeno na grafu viz Obrázek č. 13. Nejvíce 

takových budov je na ZŠ Žitomířská se třemi budovami a za ní ZŠ Tyršova se dvěma budovami. Tyto 2 školy 

jsou z hlediska kapacity největší a disponují největším počtem budov. 

Obrázek č.13: Graf bezbariérových přístupů škol 
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 CO V ZŠ NEJVÍCE CHYBÍ 

V oblastí čtenářské gramotnosti  

Školám nejvíce chybí prostory pro čtenářský klub, školení pedagogů, čas, kvalifikovaní pedagogové, větší 

knihovna v prostorách školy, čtečky knih, e-knihy, čtenářské koutky a moderní tituly dětské beletrie. 

V oblasti matematické gramotnosti  

Ve školách by uvítali odborné učebny pro výuku matematické gramotnosti, kvalifikované pedagogy, protože 

počet učitelů výuky matiky je na všech školách nízký, vhodné hry, PC programy, aj. pomůcky. 

V oblasti ICT 

Na školách chybí kvalifikovaní pedagogové, konektivita škol, prostory pro výuku ICT, vhodná techniky, 3D tisk, 

virtuální laboratoře, modernizované PS učebny, výukové programy, notebooky a pomůcky k rozvoji 

dovedností programování (robotické hračky a další). 

V oblasti polytechnického vzdělávání  

Školy postrádají vhodné prostory, dílny, materiál a nářadí a vhodné stavebnice ve větším počtu pro rozvoj 

polytechnického vzdělávání. 

V oblasti infrastruktury  

Školy v ORP Český Brod mají málo prostor a velké množství žáků. Mnohé budovy jsou zastaralé a potřebují 

rekonstrukci. 

• ZŠ Bylany postrádá tělocvičnu, kabinet, zázemí pro učitele.  

• ZŠ a PŠ Český Brod nutně potřebuje opravy budov a nové vybavení učeben, zimní zahradu – učebnu 

environmentální výchovy a rekonstrukci školní zahrady – naučnou stezku a herní prvky. 

• ZŠ Vitice by uvítala úpravy školního pozemku. 

• ZŠ Tyršova potřebuje zmodernizovat budovy, zrekonstruovat areál školy, vybudovat víceúčelové hřiště a 

opravit střechu. 

• ZŠ Žitomířská se připravuje na přístavbu budovy, tak aby pokryla kapacitu přijímaných žáků na II. stupeň. 

Přístavba by měla vzniknout v rámci DSO Český Brod – Doubravčice, kdy v Doubravčicích vznikne nová 

budova školy pro I. stupeň. Dále potřebuje řešit Dále potřebuje realizovat bezpečností prvky sítě ve škole, 

v PPP Český Brod, která je součástí ZŠ rozšířit pevnou síť o bezdrátovou, na školní zahradě chybí zázemí 

pro družinu ZŠ (herní prvky, lanové prvky, pyramida). 

• ZŠ Poříčany by ráda vybudovala odborné učebny a venkovní učebnu po výuku přírodních věd, venkovní 

sportovní areál nebo zrekonstruovala hospodářskou budovu a oplocení areálu ZŠ. 

• ZŠ Tuklaty by chtěla postavit tělocvičnu. 

V oblasti l idských zdrojů  

Nejvíce školám chybí kvalifikovaní pedagogové mladšího věku, učitelé matematiky, anglického jazyka, 

informatiky a asistenti pedagoga. Také postrádají finance na řádné ohodnocení týmové práce. 
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 CO BY ZŠ NEJVÍCE POMOHLO 

V oblastí čtenářské gramotnosti  

Školám by nejvíce pomohly dělené hodiny, menší počet žáků ve třídách, vybavený čtenářský kroužek, sady 

moderních titulů dětské beletrie, e-knihy a čtečky pro děti do škol, četba v rodinách, projektové vyučování a 

více času. 

V oblasti matematické gramotnosti  

Pro rozvoj matematické gramotnosti ve školách by pomohla vnitřní motivace žáků, vhodné pomůcky, 

didaktické hry, speciální úlohy, menší počet žáků ve třídách, více času na výuku a kvalifikovaní pedagogové. 

V oblasti ICT 

Školy postrádají odborné PC učebny, výukové programy, 3D tiskárny, interaktivní tabule, videa a digitální 

vzdělávací zdroje, výuku IT na I. stupni, notebooky pro děti a sluchátka s mikrofonem, pomůcky k výuce 

programování (např. robotické hračky). 

V oblasti polytechnického vzdělávání  

Ve školách chybí vhodné prostory pro dílny, materiál a nářadí, sady stavebnic v dostatečném množství a 

kvalifikovaní lektoři. 

V oblasti infrastruktury  

Na školách je málo odborných učeben, vybavených školních zahrad, zastaralé budovy, které potřebují 

modernizaci, školy potřebují řešit i rychlejší připojení k internetu nezbytné pro výuku, tělocvičnu a kabinet 

pro učitele. 

V oblasti l idských zdrojů  

Ve školách chybí mladí kvalifikovaní pedagogové, učitelé matematiky, ICT, učitelé pro I. stupeň a asistenti 

pedagoga v každé třídě. Školy potřebují více peněz pro motivaci a budování týmů. 
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Strategický plán rozvoje ZŠ 

Strategický plán rozvoje je zpracován na 8 školách, pouze komunitní klub Dokolečka, z.s. plán zpracovaný 

nemá (viz graf na Obrázku č. 14). 

Obrázek č.14: Graf existence strategického plánu rozvoje ZŠ 

 

Jiné zdroje financování (mimo zřizovatele) 

Školy využívají různé zdroje financování. Z dotazování vyplynulo, jak ukazuje graf na Obrázku č. 15, že 2 školy 

nemají žádné jiné financování mimo zřizovatele, 1 škola využívá příspěvky od rodičů, ale jedná se o domácí 

školu Dokolečka z.s. 4 školy uvádějí, že dotace na infrastrukturu školy čerpá zřizovatel, 6 škol dotace z EU, 

Národní dotace nebo dary od sponzorů – firem. Dary od rodičů jsou poskytovány na 5 školách. 

Obrázek č.15: Graf jiných zdrojů financování (mimo zřizovatele) 

 

0

2

4

6

8

10

NE ANO

Plán strategického rozvoje ZŠ?

5

5

5

6

0

4

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7

DARY RODIČŮ

DARY SPONZORŮ - FIREM

NÁRODNÍ DOTACE (NAPŘ. MŠMT, SFŽP)

DOTACE Z EU (NAPŘ. ŠABLONY, OPVVV, OPZ, IROP)

ZAHRANIČNÍ DOTACE MIMO EU - NAPŘ. NORSKÉ FONDY

DOTACE NA INFRASTRUKTURU NAŠÍ ŠKOLY ČERPÁ ZŘIZOVATEL]

PŘÍSPĚVKY OD JINÝCH OBCÍ

JINÉ (ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OD RODIČŮ)

ŽÁDNÉ

Jiné zdroje financování (mimo zřizovatele)



Agregovaný popis potřeb škol pro území SO ORP Český Brod 

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. 

 S t r á n k a  | 20 

Další potřeby rozvoje škol 

Největším problémem v našem území je nedostatečná kapacita základních škol, což je podrobně popsáno 

v aktualizované analytické části MAP. 

V současné době jsou chybějící místa pokryta jednak odkladem školní docházky, domácím vyučováním, 

umístěním žáků na víceletá gymnázia, na soukromé školy nebo školy v jiném ORP (Úvaly a okolní obce, Kouřim 

nebo Kostelec nad Černými lesy). 

V současné době řeší všechny školy v území nedostatečnou kapacitu, protože na první stupeň přicházejí 

silné ročníky a školám chybí učebny. Na problém s přeplněnými školami v okolí Prahy je poukazováno již 

od roku 2012. Počet žáků v SO ORP Český Brod má vzrůstající tendenci. 

Z výše uvedeného je patrná stále trvající potřeba navýšit kapacitu základních škol. 

Seznam investičních priorit ZŠ 2021 – 2027 

Na základě posledního dotazování, které proběhlo v listopadu a v prosinci 2021 byly zjištěny následující 

potřeby ZŠ v SO ORP Český Brod. 

Tabulka č.18: Seznam investičních priorit ZŠ 2021 – 2027 

Název školy Zřizovatel Název projektu Obsah projektu Celkové 
výdaje 

projektu   

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Stav 
připravenosti 

projektu 

Svazková 
škola Český 
Brod - 
Doubravčice 

DSO Český 
Brod - 
Doubravčice 

Svazková škola 
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. 

900 000 000 2022 2025 Zpracovaná 
PD (částečně 
- Český Brod) 

Zatím 
nezapsána 

Obec 
Doubravčice 

Vybudování ZŠ 
Doubravčice 

Vybudování 18 tříd. 500 000 000 2023 2025 Zadáno 
zpracování 
PD 

Základní 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
885, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Moderní ZŠ 
Žitomířská 
Český Brod 

Vybudování nového křídla školy 
- 15 až 18 kmenových učeben, 6 
odborných učeben a tělocvičny. 

450 000 000 2022 2024 Zpracovaná 
PD 

Základní 
škola Český 
Brod, Tyršova 
68, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Víceúčelové 
hřiště u čp. 760 
ZŠ Tyršova 

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.  

1 800 000 2022 2023 Požádáno o 
dotaci – 
zamítnuto 
(bude se 
žádat znovu). 

Základní 
škola a 
Praktická 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
1359, okres 
Kolín 

Středočeský 
kraj 

Zimní zahrada – 
učebna 
environmentální 
výchovy 

Učebna environmentální 
výchovy. 

4 000 000 2025 2025 Záměr 
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Název školy Zřizovatel Název projektu Obsah projektu Celkové 
výdaje 

projektu   

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Stav 
připravenosti 

projektu 

Základní 
škola a 
Praktická 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
1359, okres 
Kolín 

Středočeský 
kraj 

Školní zahrada 
ZŠ a PŠ Český 
Brod 

Herní prvky a naučná stezka, 
rekonstrukce. 

350 000 2023 2025 Záměr 

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

Obec 
Poříčany 

Venkovní 
učebna pro 
výuku 
přírodních věd 
ZŠ 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 2023 2025 Záměr-studie 

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

Obec 
Poříčany 

Vybudování 
odborných 
učeben ZŠ 
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 
odpovídajících hygienickým 
normám. 

5 000 000 2023 2025 Záměr 

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

Obec 
Poříčany 

Venkovní 
sportovní areál 
a zázemí pro ZŠ 
Poříčany 

Outdoorové sportoviště pro 
žáky i veřejnost. Rozběhová 
dráha k doskočišti.  

3 500 000 2023 2024 Záměr 

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

Obec 
Poříčany 

Rekonstrukce 
hospodářské 
budovy ZŠ 
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 Záměr 

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

Obec 
Poříčany 

Rekonstrukce 
oplocení areálu 
ZŠ 

Zajištění bezpečnosti dětí.  3 000 000 2022 2024 Záměr 

Základní 
škola Tuklaty, 
okres Kolín 

Obec 
Tuklaty 

Výstavba 
tělocvičny ZŠ 
Tuklaty 

Výstavba tělocvičny ZŠ Tuklaty 25 000 000 2021 2022 Výběrové 
řízení na 
dodavatele 
PD 

Základní 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
885, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Moderní ZŠ 
Žitomířská 
Český Brod – B 
(dostavba 
nároží) 

Třípodlažní dostavba nároží 
přináší v každém podlaží nový 
prostor, díky němuž vznikne: 
cvičná kuchyně, učebna hudební 
výchovy s kabinetem, nová 
prostornější sborovna, 
respirium, nové sociální zázemí, 

25 000 000 2022 2024 Zpracovaná 
PD 
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Název školy Zřizovatel Název projektu Obsah projektu Celkové 
výdaje 

projektu   

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Stav 
připravenosti 

projektu 

odborná jazyková učebna. 
Samostatným zásahem je 
umístění nového průchozího 
výtahu na fasádu vedle hlavního 
schodiště, které zajistí 
bezbariérovost staré budovy 
včetně mezipater. 

Základní 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
885, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Školní zahrada – 
zázemí pro 
družinu ZŠ 
Žitomířská 
Český Brod 

Herní prvky na školní zahradě – 
pískoviště, herní prvky, lanové 
prvky, lanová pyramida.  

500 000 2022 2023 Záměr 

Základní 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
885, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Konektivita – 
bezpečnost 

Realizace bezpečnostních prvků 
sítě. 

300 000 2022 2022 Záměr 

Základní 
škola Český 
Brod, 
Žitomířská 
885, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Konektivita – 
poradna 

Rozšíření pevné sítě o 
bezdrátovou síť. Realizace 
bezpečnostních prvků sítě. 

200 000 2022 2022 Záměr 

Základní 
škola Český 
Brod, Tyršova 
68, okres 
Kolín 

Město 
Český Brod 

Výměna střechy 
na ZŠ Tyršova, 
Žitomířská čp. 
760, Český Brod 

Výměna střechy na ZŠ Tyršova, 
Žitomířská čp. 760, Český Brod. 

2 000 000 2022 2024 Záměr 

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

Obec 
Poříčany 

Revitalizace 
cestní sítě a 
zpevněných 
ploch v areálu 
ZŠ Poříčany 

Projekt "Revitalizace cestní sítě 
a zpevněných ploch v areálu ZŠ 
Poříčany? Má za cíl úpravu 
páteřní přístupové komunikace 
do areálu ZŠ, parkoviště u 
hospodářské budovy a nádvoří 
před hlavním vstupem do 
budovy školy. 

2 900 000 7/2022 8/2023 Zadáno 
zpracování 
PD 
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Závěry 

• Všechny školy v ORP Český Brod řeší neustále velký počet žáků, nedostatek míst ve školách.  

• Ve třídách je velký počet dětí, a to má vliv na kvalitu výuky. 

• Učebny je potřeba zmodernizovat. Mnoho budov je zastaralých a potřebují rekonstrukci. 

• Školy potřebují vyřešit konektivitu. 

• Školám chybí odborné učebny pro výuku matematicky, ICT, jazykové učebny, dílny, materiál a nářadí, 

stavebnice pro polytechnické vzdělávání a prostory pro čtenářské kluby. 

• Ve školách chybí vhodná technika a pomůcky pro výuku ICT. 

• Ve školách je nedostatek kvalifikovaných pedagogů (i mladšího věku) pro výuku matematiky, v oblasti 

ICT, anglického jazyka a asistenti pedagoga. 

• Neustává poptávka po vzdělávání ze strany pedagogů. 

• Potřeba výstavby nové ZŠ v území, která by pokryla potřebu na I. a II. stupni ZŠ. 
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Potřeby mateřských školy v SO ORP Český Brod 

Mateřské školy se nacházejí na území ORP ve 12 obcích z celkového počtu 21 obcí náležících do správního 

obvodu. Ve městě Český Brod jsou tři mateřské školy, z toho jedna se nalézá v místní části Liblice. Celkem je 

na území ORP 14 mateřských škol. Počet dětí v SO ORP Český Brod měl v posledním desetiletí narůstající 

tendenci, mateřské školy a obce reagovaly otevřením dalších tříd, navýšením kapacity nebo otevřením nové 

MŠ. Současná schválená kapacita MŠ je cca 835 dětí. Přehled o velikosti MŠ v území podává následující 

Tabulka č. 19. 

Tabulka č.19: Přehled o velikosti MŠ 

Počet tříd v MŠ 1 2 3 4 a více 

Počet MŠ v území  1 9 2 2 

Počet dětí celkem 27 381 136 234 

 

Tabulka č.20: Počet mateřských škol dle složení žáků ve třídách vč. grafu 

 

 

 

 

Dvě třetiny MŠ mají heterogenní třídy, což 

znamená, že jsou v jedné skupině děti různého 

věku. 

Způsoby rozvíjení osobnostní a sociální výchovy u dětí v MŠ 

Všechny školky uvedly, že předškolní přípravu realizují s dětmi každý den, z toho 12 školek pracuje s dětmi 

ráno v rozmezí mezi 8. a 10. hodinou, 1 školka využívá dobu po obědě (12.00 – 14:00) a 1 školka preferuje 

odpolední čas po 14. hodině. Znázorněno na grafu viz Obrázek č. 16. 

Druh třídy v MŠ Počet MŠ v % 

Homogenní 4 28,57% 

Heterogenní 10 71,43% 

Celkem 14 100% 10
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Obrázek č.16: Graf časového rozmezí předškolní přípravy 

 

Z níže uvedeného grafu (Obrázek č. 17) vyplývá, že denní časová dotace je věnovaná přípravě předškoláků 

nejčastěji 30 – 60 min., což odpovědělo 11 školek, tj. 79%. 2 školky věnují této činnosti méně jak 30 min. a 1 

školka více jak 60 min. 

Obrázek č.17: Graf časů věnovaných předškolní přípravě 

 

Spolupráce s logopedem 

Spolupráce s logopedem se zvýšila oproti předchozím rokům z původních 4 na 7 MŠ, nyní 50%. Do žádné 

školky logoped nedochází, děti jsou posílány do logopedické poradny. V dalších 7 školkách spolupráce 

s logopedem neprobíhá, školka upozorní rodiče, kteří si to řeší individuálně. 

Učitelky v 9 MŠ doporučí návštěvu logopedické poradny dětem s oslabením ve výslovnosti nebo ve 

sluchovém vnímání. 3 MŠ uvedly, že provádějí základní logopedická cvičení se všemi dětmi. Vše zobrazeno 

na níže uvedeném grafu (Obrázek č. 18). 
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Obrázek č.18: Graf Logopedie a její řešení v MŠ 

 

Matematická pre/gramotnost 

V rámci rozhovorů s jednotlivými MŠ bylo zjištěno, že děti se setkávají denně s matematickou 

pre/gramotností. A to v rámci různých řízených činností, předškolních prací, hrách s didaktickými pomůckami, 

řízených činností. Děti se učí třídit, řadit, poznávat, rozlišovat čeho je více či méně nebo stejně. MŠ používají 

různé pomůcky jako kostky s Lega, PET víčka, při procházkách šišky, kamínky, oříšky. Matematické dovednosti 

mají děti možnost poznávat v každodenních činnostech např. výtvarná výchova, cvičení, hrátky s pamětí aj.  

Všechny mateřské školy se snaží děti připravit na vstup do školy, rozvíjet jejich úsudek, naučit je prostorové 

orientaci, rozpoznat geometrické tvary, prostorová tělesa a orientovat se v číselné řadě 1 – 6. 

Pro rozvoj předmatematických představ dítěte jsou používány: 

• pracovní sešity a listy (12 MŠ), 

• nácvik znalosti geometrických tvarů (8 MŠ), 

• praktické cvičení pro nácvik větší/menší, víc/míň, řazení dle velikosti (9 MŠ), 

• vše (1 MŠ) 
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Obrázek č.19: Graf pomůcek pro rozvoj předmatematických představ dítěte 

 

Všeobecné znalosti dětí 

Všeobecné znalosti dětí jsou rozvíjeny ve všech MŠ především tréninkem znalosti (viz graf na Obrázku č. 20): 

• ročních období, 

• dnů v týdnu, 

• barev a jejich odstínů, 

• nadřazených pojmů. 

Obrázek č.20: Graf tréninků všeobecných znalostí dětí 

 

12

8

9

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Počet

Pro rozvoj předmatematických představ dítěte jsou 
používány

Vše

Praktické cvičení pro nácvik větší/menší, víc/míň, řazení dle velikosti

Nácvik znalosti geometrických tvarů

Pracovní sešity a listy

25%

25%25%

25%

Všeobecné znalosti dětí jsou rozvíjeny především 
tréninkem znalostí

Ročních období

Dnů v týdnu

Barev a jejich odstínů

Nadřazených pojmů



Agregovaný popis potřeb škol pro území SO ORP Český Brod 

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. 

 S t r á n k a  | 28 

Rozvojové materiály 

Z níže uvedené Tabulky č. 21 a grafu na Obrázku č. 21 vyplývá, že z rozvojových materiálů, metodik a 

pomůcek jsou v našich MŠ nejvíce oblíbeny pracovní sešity a metodiky Mgr. Jiřiny Bednářové, a to ve všech 

14 dotazovaných MŠ, ve 13 MŠ používají pomůcky vlastní výroby na základě inspirace z různých školení.  

Tabulka č.21: Oblíbenost rozvojových materiálů, metodik a pomůcek 

Z rozvojových materiálů, metodik a pomůcek jsou v MŠ oblíbeny: Počet 

Klokanův kufr / Klokanovy kapy 2 

Trénink jazykových schopností dle prof. Elkonina 3 

Pracovní sešity a metodiky Mgr. Jiřiny Bednářové 14 

Dobrý start do školy 4 

Pomůcky vlastní výroby na základě inspirace ze školení 13 

 

Obrázek č.21: Graf oblíbenosti rozvojových materiálů, metodik a pomůcek 
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Polytechnická výchova 

Nejvíce používaným materiálem při polytechnické výchově je papír a textil, taktéž v hojné míře i dřevo (viz 

graf na Obrázku č. 22). 

Obrázek č.22: Graf materiálů používaných v polytechnické výchově 

 

Z níže uvedeného grafu na Obrázku č. 23 je patrné, že v 72% MŠ probíhá výuka polytechnické výchovy na 

zahradě. 7% MŠ polytechnickou výchovu na zahradě neprovádí a 21% MŠ uvedlo částečně. 

Pouze MŠ Chrášťany uvedla, že spolupracuje s odborníkem na polytechnickou výchovu.  

Obrázek č.23: Graf výuky polytechnické výchovy na zahradě 

 

Výuka angličtiny 

Ve čtyřech MŠ (tj. 33 %) je organizována výuka angličtiny formou zájmového kroužku. Do žádné MŠ 

nedochází rodilý mluvčí. 
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Využití ICT v MŠ 

Všech 14 MŠ je vybaveno ICT technikou, ale pouze v 9 MŠ jsou spokojeni s vybavením ICT technikou. 

Tabulka č.22: Spokojenost MŠ s vybavením 

Spokojenost Počet MŠ v % 

Ano 9 64,29 % 

Ne 5 35,71 % 

Celkem 14 100 % 

 

Obrázek č.24: Graf spokojenosti MŠ s vybavením 

 

Níže uvedený graf (Obrázek č. 25) ukazuje, že nejčastěji jsou MŠ vybaveny počítačem a to ve 12 MŠ a 

interaktivní tabuli v 5 MŠ. Televizní rámeček má pouze 1 MŠ a tablet žádná MŠ. 

Obrázek č.25: Graf využití ICT vybavení v MŠ 

 

V dotazníkovém šetření bylo zjišťováno, jak vnímají pedagogové své schopnosti s ICT technologiemi při práci 

i ve výuce. Většina školek odpověděla, že schopnosti pedagogů jsou přijatelné, ale je potřeba se zlepšovat. 

Pouze dvě školy uvedly vnímání schopností pedagogů za výborné. Výsledky šetření jsou uvedeny v Tabulce č. 

23 a grafu na Obrázku č. 26. 
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Tabulka č.23: Vnímání vlastních ICT schopností pedagogy 

Jak vnímají své schopnosti pedagogové s ICT technologiemi při práci i výuce? Počet 

Naprosto nedostatečné 0 

Podprůměrné 0 

Přijatelné, ale je potřeba zlepšení 12 

Výborné 2 

Nadprůměrné, vynikající 0 

Obrázek č.26: Graf vnímání vlastních ICT schopností pedagogy 

 

Stravování v MŠ 

Ve 12 MŠ nabízejí vlastní stravování, ve 2 MŠ cizí. Z toho ve 13 MŠ jsou schopni zohlednit speciální dietní 

menu a v nabídce mají i zajímavé recepty z oblasti zdravého stravování. 

Průměrná cena příspěvku na celodenní stravování činí cca 36 Kč a pohybuje se od 27 do 45 Kč. V průběhu 

roku probíhá v 8 MŠ hodnocení kvality stravy a zapojují se učitelé, rodiče, žáci a zřizovatel.  

Ve 3 MŠ nabízí školní jídelna i stravování pro veřejnost. 

Pedagogičtí pracovníci 

Na území ORP Český Brod je celkem 14 MŠ, dotazování se zúčastnily všechny mateřské školy a v době 

dotazování měly MŠ tato čísla v oblasti lidských zdrojů: 

• Počet pedagogických pracovníků - 76 

• Přepočtený počet pedagogických pracovníků (úvazky) – zaokrouhleně 72 

• Počet pedagogických pracovníků nad 55 let – 20 

• Počet pedagogických pracovníků se SŠ vzděláním – 54 

• Počet pedagogických pracovníků s VOŠ vzděláním – 15 

• Počet pedagogických pracovník s VŠ vzděláním magisterského stupně – 7 

• Počet asistentů pedagoga – 7 

• Počet školních asistentů (asistenti ze Šablon) – 4 
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 CO V MŠ NEJVÍCE CHYBÍ 

V oblastí čtenářské gramotnosti  

Mateřské školy jsou s úrovní vybavení pro rozvoj čtenářské gramotnosti spokojené. Pomůcky jsou dostačující, 

některé si vyrábějí sami, v jedné MŠ realizují Elkonina, jedna MŠ by uvítala programy pro PC na rozvoj 

čtenářské gramotnosti. 

V oblasti matematické pre/gramotnosti  

Ve 2 MŠ by uvítaly Klokanovy kapsy, na které chybí finanční prostředky, jedna MŠ by uvítala programy pro PC 

a další Montessori pomůcky. Zásadní nedostatek nikde není, spíše by bylo třeba více pomůcek. 

V oblasti ICT 

Ve 3 MŠ by uvítali interaktivní tabule, v 1 MŠ barevnou kopírku, velký reproduktor, který by se dal propojit 

s telefonem a PC a k tomu mikrofon, v 1 MŠ 3D panel a ve 2 MŠ tablety.  

V oblasti polytechnického vzdělávání  

Nejvíce by MŠ uvítaly dílničky na zahradě, vybavení zahrady, vhodné využitelné materiály a pomůcky (dřevo, 

ponky, nářadí, brusný papír, smrkové odřezky, hřebíky, kladiva, vrtačky a pily pro děti). Vhodný by byl 

dodavatel drobného materiálu pro tyto aktivity. 

 V oblasti  infrastruktury  

Z dotazování mateřských škol vyplynulo, že MŠ a zřizovatele trápí nedostatek financí. V  MŠ Tuklaty postrádají 

příjezdovou cestu a parkoviště a zároveň potřebují rozšířit kapacitu o další třídu, zázemí i sociální zařízení. 

V obci Přistoupim MŠ zatím není, ale zřizovatel zde plánuje výstavbu školky s jednou třídou. V Českém Brodě 

se plánuje zbourání a výstavba nové MŠ Kollárova, protože současná školka už je zastaralá, nevyhovující a 

kapacita je nedostatečná. V obci Klučov by rádi navýšili kapacitu MŠ z původních 39 ne 100 dětí. Nynější 

kapacita již nestačí a do budoucna se v obci plánuje masivní výstavba. V obci Vitice chybí kapacita v MŠ, a 

proto plánují vybudování 1 třídy. 

V oblasti l idských zdrojů  

V 1 MŠ chybí personál v případě onemocnění, další MŠ by uvítala učitelku na zástupy (čerstvá důchodkyně, 

která by ještě měla sílu a chuť vypomoct), jiná MŠ by uvítala údržbáře, speciálního pedagoga, logopeda, 1 MŠ 

asistenta pedagoga a 1 MŠ pedagogického pracovníka na zkrácený úvazek. 7 MŠ uvedlo, že jim v této oblasti 

nic nechybí. 

 CO BY MATEŘSKÝM ŠKOLÁM NEJVÍCE POMOHLO 

V oblasti čtenářské gramotnosti  

Vhodné využitelné materiály, programy pro PC, interaktivní knihy, práce rodičů s dětmi doma, nákup 

pracovník sešitů na Elkonina, snížení počtu dětí ve třídách a tím možnost většího individuálního přístupu 

k dětem. 7 MŠ ze 14 MŠ uvedlo, že nic nepotřebují. 
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V oblasti matematické pre/gramotnosti  

Klokanovy kapsy, vhodné využitelné materiály, programy pro PC, práce rodičů s dětmi doma, školení na výuku 

metody prof. Hejného, školení pro pedagogy, Montessori pomůcky, snížení počtu dětí ve třídách a tím 

možnost většího individuálního přístupu k dětem. 6 MŠ uvedlo, že nic nepotřebují. 

V oblasti ICT 

Interaktivní tabule, barevná kopírka, školení na obsluhu ICT technologií, tablety, praxe, interaktivní tabule, 

3D panel. 3 MŠ uvádí, že nic nepotřebují. 

V oblasti polytechnického vzdělávání  

Dílnička na zahradě, vhodné využitelné materiály, dovybavení zahrad, práce rodičů s dětmi doma, zajištění 

spolehlivého truhlářství (odřezky atd.), nákup strojů, náčiní, ponky a pomůcky, více akcí pro děti v přijatelné 

ceně a spolupráce s odborníkem. Ve 3 MŠ uvádí, že nic nepotřebují. 

V oblasti infrastruktury  

MŠ Tuklaty postrádá příjezdovou cestu a parkoviště, v Doubravčicích by uvítali zvýšení kapacity ZŠ Žitomířská 

a zahájení stavby na ZŠ v Doubravčicích, v Poříčanech více vhodných dotací. 

V oblasti l idských zdrojů  

V 5 MŠ postrádají kvalifikovaný personál pro zástup (učitelka, kuchařka, uklízečka, společný údržbář, společný 

logoped i speciální pedagog, asistenta pedagoga a kvalifikovaný pedagog na zkrácený úvazek. 1 MŠ by uvítala 

centralizovaný katalog možných zástupů. 9 MŠ neuvádí žádné problémy s lidskými zdroji. 

Strategický plán rozvoje MŠ 

Tabulka č.24: Strategický plán rozvoje MŠ 

Máte zpracovaný strategický plán rozvoje MŠ? Počet 

Ano 6 

Pracujeme na tom 4 

Ne 3 

Uvažujeme o tom 1 

 

Pouze 43 % MŠ má zpracovaný strategický plán rozvoje, tj. 6 MŠ, zatímco 25 % (4 MŠ) uvádí, že na zpracování 

plánu pracují, 7 % (1 MŠ) uvádí, že o zpracování strategického plánu uvažuje a 21 % (3 MŠ) strategický plán 

nemají zpracovaný, nepracují na něm nebo o něm neuvažují. Údaje jsou uvedeny ve výše uvedené Tabulce č. 

24 a v grafu viz Obrázek č. 27. 
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Obrázek č.27: Graf stavu strategických plánů rozvoje MŠ 

 

Výše úhrady za předškolní vzdělávání 

Jak je uvedeno v níže uvedeném grafu na Obrázku č. 28, výše úhrady za předškolní vzdělávání činí v průměru 

510 Kč měsíčně. Nejméně 400 Kč uvádí MŠ Chrášťany, nejvíce je to 700 Kč v MŠ Doubravka v Doubravčicích. 

Obrázek č.28: Graf výše měsíčních úhrad za předškolní vzdělávání 
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Seznam investičních priorit MŠ 2021 – 2027 

Na základě posledního dotazování, které proběhlo v listopadu a v prosinci 2021 byly zjištěny následující 

potřeby MŠ v SO ORP Český Brod. 

Tabulka č.25: Seznam investičních priorit MŠ 2021-2027 

Název školy Zřizovatel Název projektu Obsah projektu 
Celkové 
výdaje 
projektu 

Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Stav 
připravenost
i projektu 

Mateřská škola 
Tuklaty, okres 
Kolín 

Obec 
Tuklaty 

Rozšíření kapacity 
MŠ Tuklaty 

Rozšíření kapacity MŠ o 
další třídu, zázemí, sociálky. 

20 000 000 2022 2023 Záměr 

Mateřská škola 
Klučov, okres 
Kolín 

Obec 
Klučov 

Navýšení kapacity 
MŠ Klučov 

Navýšení kapacity z 39 na 
100 dětí. 

13 000 000 2024 2025 
Záměr-
studie 

Zatím nezapsána 
Obec 
Přistoupim 

Výstavba MŠ 
Přistoupim 

Výstavba MŠ Přistoupim, 20 
až 24 dětí, 1 třída 

14 000 000 2023 2024 
Zadáno 
zpracování 
PD 

Mateřská škola 
Český Brod, 
okres Kolín 

Město 
Český Brod 

Nová MŠ Kollárova 
Český Brod 

Zbourání staré 4 třídní MŠ a 
výstavba nové 6 třídní MŠ, 
navýšení o 2 třídy. 

70 000 000 2022 2024 
Zpracovaná 
PD 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Vitice, okres 
Kolín 

Obec Vitice 

Vybudování jedné 
třídy mateřské 
školy v části Dobré 
Pole 

Vybudování jedné třídy 
mateřské školy v části 
Dobré Pole 

7 000 000 2023 2025 
Zadáno 
zpracování 
PD 

Celkové předpokládané výdaje dosahují částky 124.000.000 Kč. V jednom případě (MŠ Kollárova Český Brod) 

se jedná o zbourání starého komplexu MŠ a následnou výstavbu nové MŠ. V rámci nové výstavby by vznikly 

další 2 nové třídy. V obci Vitice má obec zájem vybudovat 1 další třídu MŠ, v jiné části obce mateřská v obci 

Přistoupim MŠ zcela chybí. V obci Klučov se jedná o rozšíření stávající MŠ z 39 na 100 dětí. V průběhu 

následujících let bude probíhat v obci masivní výstavba a stávající počet dětí v MŠ by nepokryl potřeby obce. 

Obec Tuklaty plánuje rekonstruovat stávající prostory včetně kuchyně, dětské umývárny a dovybavit zahradu 

a rozšířit kapacitu minimálně o jednu třídu. 

Závěry 

• Zvýšila se spolupráce s logopedem z původních 4 na 7 MŠ. 

• Přetrvává nízká spolupráce s odborníky při polytechnické výuce. 

• Chybí vybavení zahrad a dílen pro rozvoj polytechnického vzdělávání. 

• Ve 12 MŠ se provádí screening školní zralosti, pouze ve 2 MŠ se zatím neprovádí. 

• Neustává poptávka po vzdělávání v oblasti práce s ICT technikou. 

• Potřeba dovybavení ICT technikou. 

• Potřeba výstavby nové MŠ v území, rekonstrukce některých MŠ, včetně parkoviště a příjezdové cesty. 

• MŠ by uvítali větší spolupráci s rodiči, méně dětí ve třídách. 

• Pouze 4 MŠ realizují výuku anglického jazyka. 
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Realizační tým 

• Ing. Samira Goldšmídová 

• Ing. Jiřina Soukupová 

• Bc. Veronika Svěcená 

• Bc. Gabriela Vraj 

• Ing. Olga Žídková 
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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN SPOLUPRÁCE ŠKOL V ORP ČB 2021   - vyhodnocení plnění k 10. 12. 2021 

Pro rok 2021 bylo schváleno 11 hlavních aktivit.  Jejich pořadí bylo stanoveno na základě preferencí přiřazených 

členy řídícího výboru. Některé z těchto aktivit obsahují ještě další podaktivity.  Z plánovaných aktivit bylo splněno 

8, tedy 73 %.  Příčinou nižšího plnění byla především epidemiologická opatření v souvislostí s koronavirem COVID-

19. Všechny uskutečněné aktivity byly avizovány na webových a facebookových stránkách projektu. 

Aktivita 1/2021  Vzdělávání pedagogů  se skládá ze dvou podaktivit. První byl sedmý ročník Letní školy pedagogů  

(16. – 26. 8.). Ta patří již tradičně ke stěžejním aktivitám. Zahrnovala 14 převážně celodenních seminářů, kterých 

se zúčastnilo celkem 84 osob.  

Druhou podaktivitou jsou vzdělávací semináře.  Vzhledem k epidemiologické situaci byl plánovaný vzdělávací 

seminář pro členy řídícího výboru zvolen formou on-line školení. Jednalo se o seminář pořádaný Národním 

pedagogickým institutem na téma – Samospráva a společné vzdělávání  (7. 12.)  Semináře se zúčastnilo celkem 

cca 80 osob z celé republiky, z toho 11 osob z našeho ŘV.   

Aktivita 2/2021 Sdílený intervenční psycholog byla do konce ledna 2021naplněna činností Mgr. Alexandry Kecové, 

poté činností Mgr. Markéty Fialové. Obě spolupracují se školami v našem správním obvodu dlouhodobě a řeší 

aktuální problémy formou individuální i skupinové práce s dětmi, učiteli i rodiči 

Aktivita 3/2021 Sdílení praxe v rámci ORP obsahuje pět podaktivit.  

Zástupci MŠ se setkávali v rámci činnosti pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání (on-line 24. 3.  a prezenčně  

10. 11). Setkání se věnovala aktualizaci dokumentu MAP a sdílení praxe. Společně s pracovní skupinou pro rovné 

příležitosti se setkali ještě 25. 6. , 31. 8. a 9. 12. 2021. Zástupci ZŠ se samostatně sešli v rámci skupiny pro rovné 

příležitosti on-line 24. 3.  a prezenčně  11. 11.2021. Asistenti pedagogů, kteří jsou součástí pracovní skupiny pro 

rovné příležitosti se sešli 19. 10. a 7. 12.  Ekonomové škol se sešli v rámci pracovní skupiny pro financování celkem 

čtyřikrát - on-line 29.3., prezenčně  29.6., 9.11 a 9.12. 2021 

Aktivita 4/2021 Sdílený administrátor projektů byla naplněna prostřednictvím Mgr. Jany Tůmové, pracovnice 

Regionu Pošembeří, která na základě zájmu škol poskytovala zdarma poradenství v oblasti administrace projektů 

podporovaných z OPVVV na základě výzev „Šablony“. 

Aktivita 5/2021 Společné projektové dny pro děti byly naplněny především Matematickým jarmarkem (17.6.), 

uspořádaným ve spolupráci s pracovní skupinou pro matematickou gramotnost v Ekocentru Vrátkov a tvorbou 

Naší knížky, která vyústila ve slavnostní křest (18.9.).  Na zakončení projektu se plánuje projektový den 

s environmentální tematikou 29. 12. 2021. 

Aktivita 6/2021 - Exkurze do tuzemských škol nebyla s ohledem na epidemilologická opatření realizována. 

Aktivita 7/2021 Setkávání pedagogů dle aprobací obsahuje čtyři podaktivity. Vyučující matematiku se v letošním 

roce sešli šestkrát (on-line 12.1., 23.2., 23.3., prezenčně 15.4., 13.5., 2. 6.) v rámci skupiny  a na závěr uspořádali 

matematický jarmark (17.6.) na Vrátkově. Vyučující český jazyk se sešli taktéž šestkrát (on-line 5.1., 9.2., 

prezenčně 20.4., 4.5., 27.5 a 2.9. ) v rámci pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 18. 9. září se pak 

většina členů této skupiny sešla na křtu Naší knížky. Pedagogové vyučující EVVO měli možnost se sejít při 

badatelských dnech gymnázia Přírodní škola z Prahy v červnu na Vrátkově. Setkání učitelek budoucích prvňáčků 

s jejich učitelkami v MŠ se letos v důsledku pandemie bohužel nepodařilo.  

 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2019/
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/02/PS_M%C5%A0_2019-02-23-24_pozv%C3%A1nka.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/02/PS_M%C5%A0_2019-02-23-24_pozv%C3%A1nka.pdf
https://skoly-orp-cb.eu/wp-content/uploads/2019/02/PS_M%C5%A0_2019-02-23-24_pozv%C3%A1nka.pdf


Aktivita 8/2019 – Společné aktivity se sousedními MAPY 

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 2021 jsme zůstali nadále ve 

spojení. Setkali jsme se na Vrátkově, v Praze i v Říčanech. Díky MAS Podlipansko jsme se i pravidelně potkávali on-

line s realizačními týmy z celé republiky.  

Aktivita 9/2021 Inspirativní rodičovská kavárna nebyla s ohledem na epidemilologická opatření realizována.  

Aktivita 10/2021 Vytvářet podmínky pro rozšiřování nabídky volnočasových aktivit  

K naplnění tohoto cíle jsme zvolili rozšiřování spolupráce s Ekocentrem Vrátkov a ostatními nestátními 

neziskovými organizacemi (NNO). Realizační tým se podílel na vybudování terénní základny na hájence Vrátkov a 

jejího lektorského týmu.  Aktivně se zapojoval do aktivit Ekocentra a jejich propojení se školami. Mimo to jsme 

nadále spolupracovali se vzdělávacím centrem Przechwozd, kde byly uspořádány tři projektové dny ve spolupráci 

s realizačním týmem projektu.  

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 zapojení  Mgr. Lucie Ulíkovou, která vyučuje na 

ZUŠ výtvarný obor, do realizačního týmu. Její zkušenosti jsme využili při přípravě Letní školy pedagogů, vybavování 

Ekocentra Vrátkov, projektových dnů na Vrátkově, poradenství při vybavování Multifunkčního poradenského 

centra V Českém Brodě, přípravě tiskové konference a dne otevřených dveří a závěrečného environmentálního 

dne na Vrátkově.  

Aktivita 11/20219 Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) byla plánována formou  podpory 

předškoláků a žáků prvních tříd v rozvoji čtenářských dovedností metodou prof. Elkonina. Ačkoliv  speciální 

pedagožka Mgr. Miškovská byla připravena otevřít tento kroužek, z důvodu přetrvávajících komplikací – karantény 

a ostatní hygienická omezení, nebyla tato aktivita uskutečněna.  

  

https://skoly-orp-cb.eu/trenink-jazykovych-schopnosti-podle-d-b-elkonina-aneb-ctenarska-priprava-deti-na-ceskobrodsku/














PŮVODNÍ VIZE 

Vzdělávání v MŠ a ZŠ je v popředí veřejného i soukromého zájmu. Jeho kvalita má stoupající trend, 

opírá se o motivované, kvalifikované a společensky respektované pedagogické pracovníky, fundované 

vedení škol i technicko-hospodářský personál. Všichni mají k dispozici snadno přístupnou kariérní, 

odbornou či specializovanou podporu.  Dostupnost všech typů škol nevykazuje prvky diskriminace, je 

vytvářen dostatečný prostor pro individuální přístup k dětem i žákům, a to jak se speciálními 

vzdělávacími potřebami tak i nadaným. Spolupráce v rámci škol, mezi nimi a dalšími subjekty 

participujícími na školství v horizontální i vertikální úrovni se stává každodenní samozřejmostí. Děje 

se tak včetně spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a rovněž napříč mimoškolním a neformálním 

vzděláváním. Materiálně-technické zázemí pro vzdělávání již dosahuje prvků evropských standardů, 

zřizovatelé škol vidí v této oblasti jak své priority, tak i příležitosti. Jsou podporovány malotřídní školy 

s ohledem na jejich význam pro komunitní život obce. Hledají se cesty k vybudování alespoň jednoho 

komplexního školního areálu v Českém Brodě.  

 

 

AKTUALIZOVANÁ VIZE – VZDĚLÁVÁNÍ ČESKOBRODSKA 2030 

 

Vzdělávání v MŠ a ZŠ, jako hlavní cesta k rozvoji kompetencí pro život, je v popředí veřejného i 

soukromého zájmu. Jeho kvalita má stoupající trend. Všichni mají k dispozici snadno přístupnou 

kariérní, odbornou či specializovanou podporu.  Dostupnost všech typů škol nevykazuje prvky 

diskriminace, je vytvářen dostatečný prostor pro individuální přístup k dětem i žákům, a to jak se 

speciálními vzdělávacími potřebami tak i nadaným. Existuje dostatečná nabídka lokálně dostupných 

vzdělávacích programů podporujících činnostní učení (např. Ekocentrum Vrátkov, Tranzitcafé, 

M´am´aloca). Jsou podporovány malotřídní školy s ohledem na jejich význam pro komunitní život 

obce.  V Českém Brodě a v Doubravčicích funguje moderní svazková základní škola. Materiálně-

technické zázemí pro vzdělávání sleduje současné  trendy.  

Dobrovolný svazek obcí podporuje spolupráci škol i ostatních aktérů ve vzdělávání v území.   Děje 

se tak včetně spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a rovněž napříč mimoškolním a neformálním 

vzděláváním. Jsou podporovány aktivity všech typů škol směřující k zahraniční spolupráci na úrovni 

učitelů, žáků a zaměstnanců škol.  

Multifunkční poradenské pracoviště v Českém Brodě uspokojuje poptávku v regionu 

v akceptovatelných lhůtách a úzce spolupracuje se školami a školními poradenskými pracovišti.  

Málotřídní školy mohou využívat služeb sdíleného školního psychologa.  


