
 

Pracovní skupina pro financování 

Zápis z jednání, 29. 6. 2021  

Kavárna U Madony, Suvorovova 58, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Klučov, ZŠ Bylany, ZŠ a MŠ 

Vitice), Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český Brod), Šafářová 

Jana (ZŠ Poříčany), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská), zúčastnilo se 6 škol. 

Omluveni:  

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

Program setkání:  

1) Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III 
2) Aktuality od účastníků 
3) Závěr, další postup 

Ad 1. Přivítání účastníků, aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Jiřina Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovní skupiny a informovala o chystaných akcích 

v rámci projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-

cb.eu/. 

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


 
V srpnu 2021 proběhne Letní škola pedagogů, https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/, 
která se letos bude konat v Kutné Hoře, v Kolíně a v Českém Brodě.  

 
V nových prostorách hájenky na Vrátkově proběhl 17. 6. 2021 Matematický jarmark pro takřka 100 
dětí ze tří základních škol a komunitní školy Dokolečka z.s. O prázdninách se zde budou konat čtyři 
turnusy příměstských táborů, od září budou děti do ekocentra Vrátkov docházet na kroužky. 

 
Dne 30. 6. ve 12 hod. proběhne jednání s MŠMT a zástupci Dobrovolného svazku obcí Český Brod – 
Doubravčice. Připravovaný dotační program MŠMT 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury 
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – podprogram 133D 
341prošel mezirezortním připomínkováním a čeká na projednání vládou. V návrhu je uvedena 
podpora pro naši svazkovou školu s novými místy pro 810 žáků. Příspěvek z programu činí 85 % z 800 
tisíc na 1 nové místo .   

 

Ad 2. Aktuální informace z území 

ZŠ Kounice – potýkají se s důsledky vytopení školy (prasknutí hadičky od umyvadla v prvním patře, 

zateklo až do sklepa). Počet použitelných tříd se zmenšil o 4, nastoupili řemeslníci, proto vysvědčení 

rozdali už v pátek a bylo vyhlášeno ředitelské volno. Důvody rozhodnutí byly rodičům opakovaně 

vysvětlovány. 

ZŠ TGM Poříčany – dne 1. 8. 2021 nastupuje do funkce nová ředitelka paní Věra Musilová. Příměstské 

tábory budou provozovány z dotací MPSV pro pracující rodiče budou bezplatné. Mnoho zájemců se 

nehlásí, je to přičítáno pozdější propagaci.  

ZŠ Tuklaty- družina je otevřena do 16 hod., zájem má 6 dětí. Z rozhodnutí obce a paní ředitelky nyní 

dováží jídlo z Říčan. Výstavba nové sportovní tělocvičny stagnuje. 

Žídková Olga – vedením jídelny v Českém Brodě je pověřený pan Josef Žec, který provozuje vlastní 

stravovací zařízení ve Světicích (Jožík food). V návaznosti na počty obědů zatím pracuje na snížený 

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/


 
úvazek. Nová jídelna má kapacitu fungovat jako vývařovna a dovážet jídlo do školních výdejen, např. 

Tuklaty.  

ZŠ Tyršova – z kapacitních důvodů proběhlo sloučení dvou prvních tříd v jednu, situace byla s rodiči 

projednána. Na jedné z budov ZŠ probíhá výměna oken a zateplování budovy. Zřizovatelem byl 

z důvodu distanční výuky krácen příspěvek na provoz, finanční prostředky  byly vráceny.  

Elektronická pokladna je další novinkou, personál si zvyká, provoz se usazuje. Na ZŠ Žitomířská mají 

elektronickou pokladnu také. Jsou s ní spokojeni, každá třída eviduje  sběr a SRPŠ jako speciální žáky . 

Osvědčilo se zde hradit nákupy fakturou a uvádět označení třídy. ZŠ TGM Poříčany mají elektronickou 

pokladnu zakoupenou, ale nevyužívají ji, obědy mají svůj systém plateb. V ZŠ Kounice o elektronickou 

pokladnu zájem nemají. 

ZŠ Žitomířská – zřizovatelem byl z důvodu distanční výuky krácen příspěvek na provoz, finanční 

prostředky  byly. Školní jídelna, která byla s velkým úsilím připravena na sloučení s novou kolní jídelna 

Český Brod, nakonec zůstává beze změny pod ZŠ Žitomířská. I když se navýšil počet vařených obědů, 

systém financování je výhodnější pro dvě samostatné organizace než dvě pracoviště pod jednou 

organizací. Rozdíl jsou finance téměř pro tři pracovníky ŠJ 

Aktuální výzvy dotačních zdrojů.  

Program/donátor  Předmět  Termín přijímání žádostí  Odkaz 

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

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

OPVVV MAP III – 
Akční 
plánování 

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

hod.  

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

MŠMT Kompenzační 
a speciální 
učební 
pomůcky 
investičního 
charakteru 

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

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

 

 

Ad 3. Závěr, další postup 

Ve středu 18. 8. 2021 10:00 – 11:00 hod. je možné uspořádat setkání Pracovní skupiny pro 
financování Kutné Hoře a následně se zúčastnit i dalšího programu v rámci Letní školy pedagogů.  
 

 

Zapsala: Veronika Svěcená 
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