
 

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 rovné příležitosti ve vzdělávání 
a 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 25. 6. 2021, 9:00 – 10:00 hod. 

Ekocentrum Vrátkov, Vrátkov 78, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), celkem zastoupena 1 ZŠ. 

Zástupci MŠ: Černá Marta (MŠ Tuchoraz), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Trnková Věra (ZŠ a MŠ 

Poříčany), celkem zastoupeny 3 MŠ. 

Další: Fejfarová Martina (OSPOD). 

Hosté: Čepelák Jakub (lektor), Kučera Pavel (lektor) 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Ulíková Lucie, Vraj Gabriela, Žídková 

Olga. 

Omluveni: Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Halaxová Jana (MŠ 

Doubravka), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ 

Kounice), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Lancová Veronika (PPP 

Český Brod), Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Mihálová Martina (MŠ Liblice), Nováková Renata (ZŠ 

Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Plesná Ludmila (ZŠ 

Tuklaty), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český 

Brod), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ 

Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP Český Brod). 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků 

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

3. Představení Ekocentra Vrátkov (přidáme do programu a na pozvánku?) 

4. Aktuality od účastníků 

5. Závěr, další postup 

 

Ad 1., 2. 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/
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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.  

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021  

16. 8. 2021 – 21. 8. 
2021 

Restart kreativity – semináře s 
pobytem 

Kutná Hora 
 

23. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

24. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Kolín 

 

26. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

18. 9. 2021 
Křest knihy „Naše kniha“ bylo 

nebylo očima dětí 
Český Brod 

 
V  prostorách Ekocentra Vrátkov proběhl 17. 6. 2021 Matematický jarmark pro takřka 100 dětí ze tří 
základních škol a komunitní školy Dokolečka z.s. Tuto mimoškolní akci iniciovaly členky PS pro 
matematickou gramotnost.  
 
PS pro čtenářskou gramotnost pracuje na projektu „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ pod názvem 
Naše knížka …bylo nebylo okolo Brodu očima dětí vznikne kniha s čistě dětskými příspěvky o 
Českobrodsku. Křest knihy je plánován na 18. 9. 2021 v Českém Brodě. Pozvánka na křest bude 
zaslána.  

Ad 3. Představení Ekocentra Vrátkov 

J. Soukupová přivítala p. Pavla Kučeru, p. Jakuba Čepeláka budoucí lektory v Ekocentru Vrátkov, kteří 

zúčastněným sdělili informace k fungování Ekoncentra a plánovaným akcím.  

Akce, které se zde budou pořádat, musí mít vztah ke vzdělávání dětí a dospělých s environmentální 

tématikou. O prázdninách se zde budou pořádat 4 příměstské tábory. 

Aktuálně jsou připravené kroužky pro školní rok 2021/2022: 

 „Práce se dřevem“ dílnička venku, 1x týdně, tvorba výrobků ze dřeva, povídání o dřevě, lese.  

 „Mladý lesník“ (I – pro MŠ, II, III – pro ZŠ), výpravy do lesa, povídání o lese, zvěři, těžbě, aj.  

 „Ekologický výukový program“ nabízejí neziskovky pro ZŠ, děti se učí být venku v kontaktu 

s přírodou, formou zážitkové pedagogiky, trvá min. 2x 45 minut.  

 „Rok v lese“ připraveno pro I. stupeň ZŠ. Dle potřeby to mohou být 4 nebo i jednorázová 

návštěva, program lze sestavit na míru, zahrnuje mimo jiné i aktivity k budování kolektivu. 

Program lze obohatit i o tvoření s Lucií Ulíkovou. 

Nově vznikající moduly lze případně postupně upravovat dle potřeb ZŠ a MŠ. Lektora si škola může 

zajistit sama a využije pouze prostor ekocentra za částečnou úhradu. Více informací se dozvíte na 

stránkách http://www.ekocentrumvratkov.cz  

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
http://www.ekocentrumvratkov.cz/pro-skoly.html
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Stravování zajištěno není, po dohodě lze zajistit stravu přes novou školní jídelnu v Českém Brodě, p. 

Jozef Žec. Nebližší autobusová zastávka je Doubravčice rozcestí. V nejbližší době vznikne cesta lesem 

od zastávky na hájenku, uvažuje se o instalaci zábavných panelů. Cílem je využít krásu okolí 

a budovat v dětech vztah ke svému okolí.  

Ad 4. Aktuality od účastníků 

MŠ Břežany II. – výlety na konci školního roku komplikují zvyšující se ceny autobusové dopravy.  

MŠ Tuchoraz –řeší běžné provozní věci spojené s uzavíráním školního roku.  

MŠ Poříčany – paní Trnková ocenila prostory ekocentra a navrhuje, dělat zde jednodenní den v lese, 

práce se dřevem. 

ZŠ TGM Poříčany – online školení ze šablon už není možné dělat, v tuto chvíli pouze prezenčně.  

Odbor sociálních věcí a školství – role sociální pracovnice je víceméně poradenská, hranice, kdy už je 

dítě v ohrožení je velice tenká a špatně se rozpoznává.  

Przechwozd, jezdecká stáj, vzdělávací centrum nabízí možnost projektových dnů pro ZŠ a MŠ, leták 

naleznete v příloze. Další informace zde: https://www.przechwozd.cz/ 

V září připravujeme cyklus setkání s Mgr. Zuzanou Labudovou, na téma Prezentační dovednosti, více 

v příloze. Přihlašovat se můžete již nyní zde.  

 

Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání bude 31. 8. 2021 od 9 hod. v Obřadní síni Informačního centra v Českém Brodě. 
Pozvánka bude zaslána.  

Kontakty: 

 

Organizace Webové stránky 
 

Kontakt 
 

Ekocentrum Vrátkov http://www.ekocentrumvratkov.cz/ info@ekocentrumvratkov.cz 

 

Školní restaurant 
https://restaurantguru.com/Skolni-

Jidelna-Cesky-Brod-Cesky-Brod 
737 309 850 
737 229 967  

Vzdělávací centrum 
Przechwozd 

www.minikone.cz 

 
603 450 126,  
info@przechwozd.cz 

 

https://www.przechwozd.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflcE9BPIuHfJWCALKQySP-1dkzKo_FPTNtfKGqWhdFJWezSg/viewform
http://www.ekocentrumvratkov.cz/
mailto:info@ekocentrumvratkov.cz
https://restaurantguru.com/Skolni-Jidelna-Cesky-Brod-Cesky-Brod
https://restaurantguru.com/Skolni-Jidelna-Cesky-Brod-Cesky-Brod
https://www.przechwozd.cz/
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Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová 

Vrátkov 25. 6. 2021 

 

 

  


