
 

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z jednání, 11. 11. 2021, 14:30 – 16:30 hod. 

Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 507, 282 01, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ 

a MŠ Vitice), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český 

Brod), celkem zastoupeno 6 škol. 

Další: Lancová Veronika (PPP), Jiří Stuchl (M’am’aloca o.p.s.), Jakub Čepelák (Ekocentrum Vrátkov) 

Omluveni: Fejfarová Martina (OSPOD), Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), 

Musilová Miroslava (ZŠ TGM a MŠ Poříčany), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.),  

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, 

Žídková Olga. 

Program setkání:  

1. přivítání účastníků, 

2. aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III, 

3. mapování potřeb škol,  

4. aktualizace dokumentu MAP, 

5. sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod,  

6. prohlídka nových prostor PPP, 

7. závěr, další postup. 

Ad 1., 2. přivítání účastníků, aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Manažerka projektu paní Soukupová přivítala účastníky setkání a informovala o chystaných akcích 

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

cb.eu/.  

Připravované akce: 

2. 12. 2021 od 9:00 
do 10:00 hod.  

Tisková konference a den 
otevřených dveří nového 

multifunkčního poradenského 
centra v Českém Brodě  

 
Kavárna Tranzit Café 

9. 12. 2021 od 14:00 
do 14:30 hod. 

Poslední setkání PS v tomto 
projektu 

Kavárna Tranzit Café  

 

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


 

 

Poté J. Soukupová přivítala i pana J. Stuchla, pana J. Čepeláka a paní S. Goldšmídovou a vyzvala je, 

aby účastníkům představili environmentální programy pro děti a možnosti získání finančních 

prostředků prostřednictvím MAS Region Pošembeří, o. p. s.  

Pan Jiří Stuchl, M’am’aloca o.p.s. představil environmentální programy pro děti, max. 15 osob ve 

skupině. Konají se za příznivého počasí od března do října. Prezentace je uvedena v příloze. 

- Cesta za včelami do sadů – výukový program pro 3. až 7. třídu ZŠ v Tuchorazi, trvá cca 1,5 hod., 

min. počet je 15 účastníků, cena 50,- Kč/osobu.  

- Cesta za chlebem – výukový program pro 3. až 8. třídu ZŠ, (pro střední školy se program 

připravuje), trvá cca na 4 hodiny, min. počet je 10 účastníků, cena 110,- Kč na osobu. 

Pan Stuchl nabídl účastníkům pomoc a sdílení zkušeností s žádostí a s využitím programu Erasmus+. 

O.p.s. v současné době spolupracují s partnery v Bulharsku, Rakousku, Británii, Maltě, pořádají 

workcampy a pracovní stáže pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají 

se a neúčastní se odborné přípravy. 

Pan Jakub Čepelák, Ekocentrum Vrátkov (viz prezentace) – představil Ekocentrum na Vrátkově a jeho 

aktivity: poznávání zvířat, sázení stromků, zájmové kroužky pro děti, workshopy, semináře pro 

veřejnost, ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ – programy Lesní ekosystém, Člověk a les, Rok 

v lese. Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci v příloze. 

Paní Goldšmídová, za MAS Pošembeří, představila účastníkům plánované vyhlášení výzvy v 

rámci Programu rozvoje venkova (čl. 20 - kde je oblast podpory zaměřená na mateřské a základní 

školy), tj. zejména na rekonstrukce a vybavení kmenových učeben, sboroven, kabinetů, školních 

knihoven, technických místností, družin, stravovacích, hygienických zařízení a dalších.  

- Vyhlášení výzvy cca duben/květen 2022.  

- Alokace na výzvu do 5 mil. Kč, podpora malých projektů.  

- Jednou z podmínek pro podání žádosti o dotaci je soulad projektu s tabulkou investičních 

priorit.  

- Investiční priority a podrobnější informace k čl. 20 Programu rozvoje venkova budou zaslány 

v nejbližší době. 

Ad 3,4. mapování potřeb škol a aktualizace dokumentu MAP 

Následně proběhla diskuse k aktualizaci dokumentu MAP. Zúčastnění po skupinách pracovali na 

aktualizaci vize výchovy a vzdělávání na Českobrodsku do roku 2030 a vzájemně představovali 

argumenty pro změnu původní vize. Nově odsouhlasená vize viz příloha 

Ad 5. sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod.  

 

ZŠ a MŠ Vitice – ocenila by častější setkávání ředitelů a klidně i učitelů málotřídek.  

ZŠ Tuklaty – 4 třídy v karanténě, mají ve škole jen jednu třídu  

ZŠ Žitomířská – kratší týdenní karantény probíhají rychleji 

ZUŠ – úspěšně proběhl velký koncert, děti přestávají chodit kvůli karanténám 

https://www.mamaloca.cz/
https://www.mamaloca.cz/environmentalni-vzdelavani-vychova-a-osveta/
https://www.ekocentrumvratkov.cz/
https://www.posemberi.cz/


 

 

 

 

Ad 6. prohlídka nových prostor PPP 

Paní Veronika Lancová představila nové prostory PPP a provedla účastníky po budově. 

 

Ad 7. závěr, další postup 

Poslední setkání pro PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání je naplánováno na 9. 12. 2021 v Kavárně 

Tranzit Café  

 

Zapsala: Samira Goldšmídová, Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 11. 11. 2021 

 
Přílohy:  

 Upravená vize 

 Prezentace EVVO programy – pan J. Stuchl 

 Prezentace aktivit Ekocentra Vrátkov – pan J. Čepelák 

 Informace – dotace pro MŠ, ZŠ – pí. S. Goldšmídová 


