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Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 10. 11. 2021, 15:00 – 17:00 hod. 

Kavárna U Madony, Suvorovova ulice, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Trnková Věra (ZŠ TGM a MŠ Poříčany), Vedralová Markéta 

(MŠ Tismice), celkem zastoupeny 3 mateřské školy.  

Další:  

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

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

Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), 

Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP).  

Program setkání: 

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

3. Mapování potřeb škol 

4. Aktualizace dokumentu MAP 

5. Sdílení aktualit ze života v ORP Český Brod 

6. Závěr, další postup 

 

Ad 1., 2. Přivítání účastníků, informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Setkání zahájila J. Soukupová přivítala účastníky setkání Pracovní skupiny a informovala o chystaných akcích 

v rámci projektu. Aktuální informace o projektu jsou k nahlédnutí i na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/.  

 

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  

PS ČG - začátkem září proběhl slavnostní křest Naší knížky …Bylo nebylo okolo Brodu očima dětí... Knihu si 

mohly účastnice prohlédnout.   

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

 

Ad 3) Mapování potřeb škol 

Účastnice společně diskutovaly o vývoji potřeb MŠ na základě výsledku dotazování z roku 2018 a 2021. 

V diskusi mimo jiné zaznělo: 

- vhodnost motivačních odměn pro učitelky MŠ v závislosti délky přímé práce s dětmi v MŠ (např. 

zájezd do zahraničí při odchodu do důchodu, příspěvek na dovolenou apod.); 

- vyřešení situace ohledně přijímání dvouletých dětí do MŠ oproti roku 2018, do většiny MŠ v regionu 

nastupují děti i v průběhu roku až po dovršení věku 3 let, není nadále nutné zmiňovat v novém 

dokumentu potřeba řešení;  

- narůstající počet zdravotních omezení dětí (různé alergie, chronická onemocnění – např. cukrovka, 

a s tím související potřeba podat dítěti léky a přizpůsobovat jídelníček dětí případným dietám), což 

přináší zvýšené nároky na personál MŠ; 

- nedostatečná logopedická péče v MŠ. Dětí s obtížemi při vyslovování přibývá a rodiče mají problém 

najít logopeda. Účastnice projevily zájem o logopedickou depistáž v MŠ. Proběhla nabídka 

proškolení zaměstnanců MŠ na logopedického asistenta – z projektu lze zajistit prostory a vyhledat 

lektora, kterého by uhradily školky společně. Účastnice se shodly, že situaci by snáze vyřešil nový 

logoped na PPP v Českém Brodě, ideálně klinický logoped;  

- nedostatek kvalifikovaných osob vhodných na suplování za nemocné učitelky;  

- v oblasti ICT postrádají učitelky především systematické proškolování v nových aplikacích -  ochrana 

před viry v PC, propagace a materiály pro rodiče, střih „filmu“ z materiálů, které natočili dítěti 

během jeho docházky v MŠ. Účastnice se shodly na potřebě IT specialisty, přítele na telefonu, který 

by pomohl např. s malým dosahem WIFI do tříd. Mateřské školy u ZŠ se mohou obrátit na učitele IT. 

V ostatních MŠ se musí obracet na obec; 

- nedostatek mužů v MŠ při polytechnické výchově, možnost se inspirovat „Řemeslným trhem“, který 

organizují učitelé ve Střední průmyslové škole stavební v Kolíně a máme jej přislíben na jaro 2022 

v MŠ Doubravka v rámci spolupráce v projektu iKAP Středočeského kraje.  Lze využít i výukové 

programy v Ekocentrum Vrátkov. Do konce roku 2021 jsou programy pro děti zdarma. Kontakty 

jsou uvedeny v příloze, Pavel Kučera s ekocentrem ukončil spolupráci. Metodika kroužku práce 

s dřevem pro 1. stupeň ZŠ je uvedena rovněž v příloze.  

- Dobré zkušenosti mají MŠ též 

- s centrem Rodas v Šestajovicích, které nabízí v tvořivých dílnách pro děti z MŠ 2 programy – 

výrobu čokoládových bonbónů nebo odlévání svíček do oříškových skořápek. Navíc mají v 

areálu mini ZOO s hospodářskými zvířaty. Cena je  110,- Kč na dítě. 

- s Muzeem v Říčanech, které nabízí mimo jiné i programy se dřevem. Nejprve se děti seznámí 

s druhy dřeva, potom venku mají možnost vyrobit si jednoduchý knoflík 

https://www.ekocentrumvratkov.cz/
https://www.rodas.cz/sestajovice_uvod.html
https://muzeumricany.cz/aktualne-pro-pedagogy-ms/
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- účastnice mají zájem o výuku angličtiny. V minulosti býval kurz pro ředitele s rodilým mluvčím. 

Dnešní možnosti jak se jazykově rozvíjet je přes dobrovolnictví. Lze sehnat dobrovolníka pro 

práce v MŠ na půl roku, platí se mu kapesné a je potřeba zajistit mu ubytování. 

 

Ad 4) Aktualizace dokumentu MAP (aktualizace vize) 

Skupina se shodla na následujícím doplnění původní vize: 

- funguje nově postavená a otevřené svazková základní škola;  

- Ekocentrum Vrátkov se co nejvíce zapojuje do života škol na území ORP Český Brod; 

- PPP Český Brod má dostatek pracovníků včetně logopeda; 

- scházení a sdílení zkušeností mezi školami je zachováno; 

- informovanost a spolupráce se prohlubuje; 

- podařilo se navázat spolupráci s MŠ v zahraničí EU (severní země);  

- v MŠ i ZŠ se prohlubují hlavně kompetence dětí, podporuje se projektové učení. Děti se vedou ke 

kritickému myšlení, umí přemýšlet a vyhodnocovat informace.  

 

Ad 5) Sdílení aktualit ze života v ORP Český Brod 

Školky mají zájem o plošný screening školní zralosti. Mgr. Tereza Tomková, která jej prováděla v tomto roce,  

je citlivá, vnímavá k dětem, zprávy bravurní, po zprávě od ní neměly rodiče žádné problémy. Od ledna nelze 

hradit z projektu, neboť ten v prosinci končí. Je možné se domluvit s Mgr. Tomkovou individuálně a úhradu 

zajistit od rodičů - 200,- Kč za dítě. 

Peníze na pokrytí provozních nákladů se rodičům vrací pouze tehdy, pokud je školka zavřená z provozních 

důvodů alespoň 5 dní.   

Covidových případů přibývá, ale třídám MŠ se zatím karanténa vyhýbá.  

„Phmax“ ovlivňuje i provozní doba školky. Její optimalizace umožní i plné vyčerpání Phmax.  V MŠ Tismice 

jsou díky tomu schopni zaměstnávat další pracovní sílu na 2 hod denně, čímž se uvolní čas ředitelce školy 

pro administrativu MŠ.   

Do výběrového řízení na provozní kavárny Tranzit Café, které provozuje Praktická škola v Českém Brodě se 

svými žáky, se přihlásila i jedna šikovná dietní sestra z Českého Brodu. MŠ asi její služby nepotřebují, jen MŠ 

Doubravčice zvažuje pomoc při řešení kombinace jídla dětem, případně by se dalo využít jejích znalostí jako 

inspirace při případném setkání vedoucích školních jídelen, nejlépe o prázdninách, popř. po 16. hodině.  

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

stavbu i využití.  

Od 1. 1. 2022 přejde s největší pravděpodobností pod město i střední škola v Liblicích. Existuje studie, která 

řeší možnost doplnění SŠ o MŠ a ZŠ. Další stupeň projektové dokumentace se ale bude pravděpodobně řešit 

až po dokončení svazkové školy a realizaci rekonstrukce MŠ Kollárova. 
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MŠ Tismice – řeší problémy s topením na elektriku, cena je zafixována na rok, platí 130 tis. Kč ročně, 

nebrání se solárním panelům.  V MŠ se osvědčilo používání aplikace WhatsApp, kdy má každá třída skupinu 

pro sdílení informací – např.: dnes bude focení. 

MŠ Doubravka – v Doubravčicích jsou 3 kapacitně plné třídy. Školku zavřeli nedobrovolně, ale stát nechce 

platit výdaje s tím spojené. Rodičům byly vráceny zaplacené prostředky na provoz, ale provozní náklady 

zůstaly. Prostředky nepřidá ani bezplatná povinná předškolní výchova, tolik náročná na spotřebu materiálu. 

MŠ si váží prostorů na Vrátkově, kde lze uskutečňovat environmentální a polytechnickou výchovu.  

Ad 5. Závěr, další postup 

Projekt končí 31. 12. 2021. Poslední setkání pracovní skupiny proběhne 9. 12. 2021 v Tranzit Café v areálu 

českobrodské nemocnice. Nový projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“ bude realizován DSO Český Brod – 

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

Zapsala: Veronika Svěcená 

Český Brod 11. 11. 2021 

 

Přílohy:  

1) Ekocentrum Vrátkov kontakty: 

Jakub Čepelák 735 513 013 

Jakub Brichta 723 399 475 

Kateřina Erbenová – truhlářka 733 130 179 

 

2) Metodika kroužku z Vrátkova pro první stupeň ZŠ 

 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz

