
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro financování 

Zápis z jednání, 9. listopadu 2021  

ZŠ Plaňany, Pražská 28, Plaňany 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Psohlavcová Lenka (ZŠ a PŠ Český Brod), Šafářová Jana (ZŠ Poříčany), Vyhnalová Emílie (ZŠ 

Žitomířská), zúčastnily se 3 školy. 

Omluveni: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty), Majerová Hana (ZŠ Tyršova, 

MŠ Klučov, ZŠ Bylany, ZŠ a MŠ Vitice) 

Ostatní: Marie Javorská (ZŠ Plaňany) 

Realizační tým projektu:  Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika 

Program setkání:  

1) Aktuality v projektu Sdílené radosti a strasti škol III  
2) Sdílení zkušeností s financováním vzdělávání v ZŠ Plaňany (elektronická pokladna, dotace)  
3) Aktuální možnosti externích zdrojů financování  
4) Diskuse  
5) Závěr, další postup  

 

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

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

projektu. Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

11. 11. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro předškolní 
vzdělávání 

MAS Pošembeří o.p.s. 
 

12. 11. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve 
vzdělávání   

MAS Pošembeří o.p.s. 

2. 12. 2021 Tisková konference a den otevřených dveří 
nového multifunkčního poradenského centra 
v Českém Brodě  

Kavárna Tranzit Café 

9. 12. 2021 Poslední setkání PS v tomto projektu Kavárna Tranzit Café  

K poslednímu prosinci projekt Sdílené radosti a strasti III končí. Pokračuje překlenovacím projektem, kdy 

v případě dotace budeme pod DSO Český Brod a Doubravčice (DSO).  

Nová budova PPP a Kavárny Tranzit Café, slavnostní otevření plánujeme na 2. 12. 2021, budou pozváni 

i novináři. V nově opravené části budovy je i třída, kde od nového roku bude PPP pořádat kurzy pro 

předškoláky.   

V rámci DSO pokračuje příprava stavby svazkové základní školy a nastavení spolupráce mezi obcemi pro 

její stavbu i využití. Tato škola bude školskou právnickou osobou, jejíž zřizovatel bude Dobrovolný svazek 

obcí Český Brod a Doubravčice.  

 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Ad 2) Sdílení zkušeností s financováním vzdělávání v ZŠ Plaňany 

Paní Marie Javorská, ekonomka ZŠ Plaňany uvedla, že škola prošla rekonstrukcí celkem 3x, prostředky 

poskytla Evropská Unie. Budova je bezbariérová, se zimní zahradou a chovatelnou drobných zvířat. 

Obsahuje 17 kmenových tříd, 4 odborné třídy, 5 oddělení družiny, školní jídelnu. Kapacita školy je 400 

žáků, aktuálně mají 356 žáků, s tím, že spádové obce jsou Křečhoř a Břežany I. dochází však i žáci z jiných 

obcí. Zaměstnává přes 40 zaměstnanců z toho 12 asistentů pedagoga. 

Distanční výuku vedou přes Google Classroom, jsou spokojeni. Používají ho, i pokud je část třídy doma 

a část ve škole. Jsou schopni učit tak obě skupiny dětí. Šablony III administrují vlastními silami. Z projektů 

řešili podporu výuky anglického jazyka (3,7mil. OPVK), sami si to administrovali, sehnali rodilého 

mluvčího z Anglie. Je dobré, když jsou hodiny s rodilým mluvčím nad rámec výuky angličtiny, aby byl 

prostor pro běžnou výuku.  

Elektronickou pokladnu používají, jsou spokojeni. Evidence je uspořádána po třídách a každé dítě má 

svůj osobní účet, hospodaří s částkou cca milion korun. Pobyty dětí řeší fakturou s ubytovacím zařízením, 

které jim poskytuje jak pobyt na horách, tak stravu. Škola je plátcem DPH, toto nastavení vychází 

z provozu kiosku, který již zanikl.  

Ad 3) Aktuální možnosti externích zdrojů financování  

Program/donátor  Předmět  Termín přijímání žádostí  Odkaz 

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 

Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova 

Podpora 
obnovy 
sportovní 
infrastruktury 

 https://www.mmr.cz/cs/narodni-
dotace/podpora-a-rozvoj-
regionu/podpora-rozvoje-regionu-
2021 

    

 

Ad 4) Diskuse  

ZŠ TGM Poříčany, pí Šafářová – paní Musilová se ujala vedení školy, pan Pěnkava, bývalý ředitel na škole 

funguje pouze jako učitel. Rekonstrukce jídelny stále čeká na prostředky. Aktuálně řeší doučování žáků. 

Pedagogové, kteří doučují, jsou vypláceni jako školští pracovníci.  

ZŠ a PŠ, pí Psohlavcová – Výkaz P1c-01 řeší s paní Krejčíkovou z firmy Služba školám. Byť je 

zaměstnankyní školy předávání informací a doplnění tohoto výkazu je problematické. V současné době 

škola realizuje projetk z OPVV s tréninkovými pracovišti pro děti z praktické školy. Ta by měla být 

předána v říjnu.  Slavnostní otevření kavárny Tranzit Café je plánováno na 2. 12. 2021.   

 

ZŠ Žitomířská, pí. Vyhnalová – jídelna v ulici Bedřicha Smetany je dosud zapsána v rejstříku škol 

a školských zařízení pod činností školy ZŠ Žitomířská.  Od 1. 1. 2022 se bude spojovat se Školní jídelnou 

Český Brod, Bezručova 1099. Snahou je ulevit škole a sjednotit školní stravování pod jednu příspěvkovou 

organizaci.  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021
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Výdejna a školní jídelna – kapacita vývařovny je větší než kapacita jídelny. Hledají nového pracovníka na 

účetnictví, mzdy. 

Nová poradna PPP – některé obce připívají na provoz poradny.  

 

Ad 4) Závěr, další postup 

Příští setkání je naplánováno na 9. 12. 2021 10:00 hod. v Kavárně Tranzit Café v areálu nemocnice 

v Českém Brodě. 

Pozvánka na další setkání bude zaslána před setkáním.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 10. 11. 2021 

 

 

 


