
 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání, 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 31. 8. 2021, 10:00 – 11:30 hod. 

Obřadní síň MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Musilová Miroslava, (ZŠ TGM 

a MŠ Poříčany), 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 

8 škol. 

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

Klučov), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská) Svobodová Kristýna (MŠ Liblice), Trnková Věra (MŠ 

Poříčany) Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ 

Kollárova), celkem zastoupeno 5 škol. 

Další: Fejfarová Martina (OSPOD),  

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

Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Lancová Veronika, 

Žáčková Hana (PPP Český Brod), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), 

Pačesová Martina (MŠ Ledňáček Doubravčice), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Vančurová Iveta 

(MŠ Chrášťany). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

2. Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

3. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod. 

4. Statistická hlášení pro MŠMT 

5. Závěr, další postup. 

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

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastníky, novou paní ředitelku MŠ Liblice Kristýnu 

Svobodovou a seznámila s aktuálními informacemi o projektu (k nahlédnutí i na stránkách 

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

  

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


 
V prosinci projekt končí, poslední oficiální akce pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost je křest 

knihy 18. 9. 2021. V novém roce by činnost pracovní skupiny mohla pokračovat v rámci projektu 

Vzkvétání škol Českobrodska, který bude realizovat Dobrovolný svazek obcí Český Brod – 

Doubravčice. Po případném schválení žádosti o dotaci budou dosavadní členové pracovní skupiny 

v novém roce kontaktováni a informováni o podmínkách nového projektu.  

Nově otevřené Vrátkov ekocentrum má za sebou 4 turnusy příměstských táborů. Vedoucí Pavel 

Kučera se svým týmem připravuje kroužky pro jednotlivce. Letáčky k propagaci výukových programů 

pro školy se připravují.  

Právě probíhá kolaudace nové pedagogicko-psychologické poradny, měla by být otevřena koncem 

září 2021. V nově uspořádané budově budou vedle poradny i tréninkové byty pro ZŠ PŠ a kavárna 

s chráněným provozem. 

V letošním roce otevíráme skupinku pro posílení úspěšné práce dítěte ve škole. Navazujeme tak na 

čtenářskou přípravu dětí na Českobrodsku. Mgr. Kateřina Miškovská letos nově propojí metodu D. B. 

Elkonina (podporu čtení) a R. Feuersteina (strategie na řešení úkolu). Skupinka pojme 5-6 dětí 

z prvních tříd ZŠ, do konce roku bude kroužek hrazen z projektu, od ledna 2022 ho budou rodiče 

hradit sami. Místem setkávání bude nové pracoviště PPP v areálu nemocnice. 

Prezentační dovednosti, tak se jmenuje cyklus seminářů, který povede Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. 

s dobrými ohlasy vedla seminář komunikace s rodiči na Letní škole pedagogů. Nabízí 7 setkání, na 

kterých můžete vypilovat svou vlastní prezentaci tak, aby zaujala a byla přesvědčivá. Uzávěrka 

přihlášek je 31. 8. 2021. 

Program Prstenec 2 byl schválen. Tímto byla výslovně vyjmenovanému dobrovolnému svazku obcí 

Český Brod a Doubravčice přislíbena dotace ve výši 700 000 000 Kč. Z těchto prostředků je v plánu 

postavit přístavbu ZŠ Žitomířská a novou školu v Doubravčicích.   

Ad 3. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod. 

ZŠ Tuklaty – vstupují do nového roku s přáním obyčejného školního roku bez covidu. Bylo přijato 90 
dětí, 1 nová paní učitelka. Stále čekají na finance pro stavbu tělocvičny. 

MŠ Tuklaty – je plánována přestavba s navýšením kapacity o jednu třídu. Zaznamenali drobné změny 
v učitelském týmu. 

ZŠ Tyršova – kapacita 600 žáků je naplněna, řeší provozní věci. 

MŠ Tuchoraz – pracovnice si užily letní školu a Kutnou Horu, díky! 

MŠ Klučov – bylo přijato 39 dětí do 2 tříd. Rekonstrukce jsou plánovány, ale zatím řeší nedostatek 
finančních prostředků. MŠ hojně využívá novou naučnou stezku v Klučově. 

ZŠ a PŠ – Počet žáků je stejný, 4 kolegyně odešly na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Blíží se 
otevření cvičných pracovišť, aktuálně řeší rozvrh hodin.  

http://www.elkonin.cz/
https://www.atc-feuerstein.cz/o-metodach/instrumentalni-obohacovani


 
MŠ Tismice – náročná výměna střechy byla přes prázdniny dokončena, školka má opravený plot. 
V novém školním roce nastoupí 19 předškoláků. V obci se staví se 3 bytové domy pro sociální byty.  

ZŠ Bylany – z celkové kapacity 60 dětí je nyní obsazeno 51 míst ve třech třídách. Také v Bylanech se 

za školou staví nové domy, počítají s nově příchozími žáky. Mezi rodiči je znát tlak přespolních, byly 

přijaty i některé děti z Českého Brodu. Je vytvořena studie na novou školu, pro první stupeň ZŠ. Paní 

ředitelka děkuje za organizaci letní školy, ona i její zaměstnanci byli spokojeni. 

ZŠ Přistoupim – do 3 tříd nastupuje 48 žáků a nová paní učitelka s odpovídajícím vzděláním. Ve 

třídách proběhla rekonstrukce parket. Také zde byli spokojeni s průběhem a obsahem letní školy. 

ZŠ TGM Poříčany - rekonstrukce tříd byly provedeny, s počtem 291 žáků se kapacita školy blíží 

maximu. Učitelský tým je posílen novými učiteli. Jídelna je ve stavu, kdy se bude muset zbourat 

a opět postavit. Příměstské tábory proběhly, za účasti 8 dětí. Malý zájem je připisován pozdějšímu 

termínu propagace (na konci května již měla řada rodičů program zajištěný). 

MŠ Poříčany – nový školní rok je komplikován přestavbou přístupových cest do budov MŠ i ZŠ. Je 

uzavřen podchod pod tratí Praha – Kolín, přestavují se i chodníky.  

MŠ Liblice – v novém školním roce nebyly přijaty děti s podpůrnými opatřeními a tak je potřeba na 

dvou budovách MŠ zajistit chod bez asistentek.  

MŠ a ZŠ Vitice - ve školce byla naplánována rekonstrukce hygienických prostor, ale firma odvolala 

práci z důvodu nedostatku materiálu, nemohla zaručit dokončení stavby v termínu. Ve třídách MŠ je 

po jednom asistentu. Žáci ZŠ zaznamenali veliké problémy s nástupem do 6. tříd, spádová škola měla 

plný stav. Rodiče jsou rozhořčeni.  

MŠ Sokolská - personál i počet dětí je stabilní. Do MŠ byly přijaty 3 děti s podpůrnými opatřeními, 

v jedné třídě působí dvě asistentky a v druhé třídě jedna.  

MŠ Kollárova – školku čeká velká přestavba, v tuto chvíli se dotčené orgány vyjadřují k na povolení 

stavby. Pedagogický personál je stálý, ale shání školnici či školníka.  

MŠ Přišimasy – v počtu 35 dětí je kapacita naplněna, je zde odloučené pracoviště, slouží 4 

pedagogové. Dobrou spolupráci s obecním úřadem prověřil nález 30 –40 cm vody ve sklepě školky, v 

dolní budově voda podemlela dlažbu. Po odčerpání vody bylo nutno vymalovat.  

Mohou využívat nová sportoviště obce (tenisový kurt, 2 hřiště na volejbal, nohejbal, fotbalové hřiště). 

V obci uvažovali o výstavbě školy, ale zatím to řeší domluvou v Úvalech.  

Za LŠP jsou vděčni, zvlášť oceňují seminář paní Dědičové o motivaci sebe i ostatních, také díky 

seminářům, které pracovnice MŠ Přišimasy navštívily, jsou dobře připraveny a vědí, jak se mají 

k dětem postavit. 



 
ZŠ Tuklaty – z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 20 žáků z okolních obcí. Dovoz obědů zajišťuje 

firma z Říčan u Prahy.  

ZŠ Žitomířská - rekonstrukce neprobíhají, pouze drobné opravy, sehnat řemeslníky je problém. Co se 

týká přístavby, projektová dokumentace by měla být na přelomu 9/10 2021.  Do školy nastoupilo 5 

nových učitelů, nejsou všichni kvalifikovaní. Kapacita 690 dětí je plně obsazena, další děti jsou 

zapsány na pořadníku, především na druhém stupni není prostor. 

Před začátkem školního roku se 70 učitelů účastnilo dvoudenní akce organizovanou ředitelem školy, 

kde řešili vizi školy, spolupráci učitelů, zjišťování potřeb žáků a předně plány osobního rozvoje.  Pan 

ředitel hodnotí akci jako zásadní a prospěšnou. 

Začátek vyučování byl na ZŠ v Českém Brodě sjednocen na 7:45 hod. (vedla k tomu nutnost střídat 

třídy v jídelnách, aby se děti nepotkávaly. Školní družina je zajišťována pouze pro 1. až 3. třídu do 17. 

hod., ranní družina je pouze pro prvňáky, personální zajištění je tak zcela vytíženo.  

Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání by mohlo proběhnout na konci října 2021. Pozvánka bude zaslána předem.  

Zapsala: Veronika Svěcená 

Český Brod 7. 9. 2021 

 

Přílohy:  

Pozvánka na seminář Mgr. Zuzany Labudové: Prezentační dovednosti 


