
 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání, 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis z jednání, 9. 12. 2021, 15:00 – 16:30 hod. 

Kavárna TranzitCafé, Žižkova 507, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Musilová Miroslava, (ZŠ TGM a MŠ Poříčany), 

Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová 

Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod) celkem zastoupeno 6 škol. 

Zástupci MŠ: Černá Marta (MŠ Tuchoraz), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Trnková Věra (MŠ 

Poříčany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), celkem zastoupeno 

5  škol. 

Další: Fejfarová Martina (OSPOD), Lancová Veronika (PPP Český Brod), Pačesová Linda (Dokolečka 

z.s.), 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. 

Omluveni: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Jelínková Jaroslava (MŠ 

Sokolská), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Musilová Miroslava (MŠ 

Břežany), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Svobodová Kristýna 

(MŠ Liblice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP 

Český Brod). 

Program setkání: 

1) informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III, 

2) aktualizace dokumentu MAP 

3) evaluace projektu 

4) aktuality účastníků  

5) setkávání v příštím roce, 

6) prohlídka prostor, závěr 

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

Tentokrát členy pracovních skupin přivítala v kavárně TranzitCafé paní Šnajdrová, ředitelka ZŠ a PŠ 
Český Brod, která ocenila nasazení a práci svých zaměstnanců při zařizování těchto prostor. Toto 
nové tréninkové pracoviště pro žáky Praktické školy vzniklo za podpory IROP ve spolupráci města 
Český Brod, ZŠ Žitomířské a ZŠ a PŠ Český Brod. Vlastní zahájení tréninkového provozu je podpořeno 
z OP VVV a oba projekty jsou výsledkem spolupráce, která vznikla na základě realizovaného projektu. 



 
J. Soukupová uvedla, že 2. 12. 2021 na tomto místě proběhla tisková konference a den otevřených 

dveří nového multifunkčního poradenského centra v Českém Brodě. Na tiskové konferenci došlo k 

rekapitulaci sedmi let projektů Sdílených radostí a strastí škol. Pravděpodobně z důvodů rychle se 

zhoršující epidemické situace a vyhlášení nouzového stavu novináři nepřijeli, zato pozvání přijali 

rodiče žáků, místní podnikatelé, učitelé, zástupci města a okolních obcí. 

Aktuálními informace o projektu jsou, jako vždy, k nahlédnutí i na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/. 

29. 12. 2021 Den s environmentální tematikou pro rodiny s 
dětmi  

Ekocentrum Vrátkov 

15. 2. 2022 
 

Dysfázie – seminář pro asistentky pedagoga a 
pedagogy (dopoledne) 
Syndrom vyhoření (odpoledne) 

Zasedací místnost budovy 
PPP Český Brod 

26. 4. 2022 Kazuistický seminář pro asistentky pedagoga  

 

Protože finanční prostředky budou v příštím roce omezené, hledáme zcela nové možnosti spolupráce 

např. s jinými projekty. Např. setkávání asistentů pedagoga se daří zorganizovat díky projektu I KAP II 

Středočeského kraje. Kazuisticky jej vede paní Mgr. Jana Mrázková, PhD. a Mgr. Lucie Hemer z PPP 

Středočeského kraje. Zváni jsou i další paní asistentky z jiných škol či školek. 

Pokud to půjde, v příštím roce chceme obnovit skupinové terapie biofeedback a setkání skupinek 

předčtenářské přípravy dle metodiky prof. Elkonina.  

Dále je zajištěn screenig školní zralosti předškolních dětí mateřských škol. Toto je možné po domluvě 

s paní Mgr. Terezou Tomkovou a pracovnicemi PPP u ZŠ Žitomířská.  

Zástupcům MŠ a ZŠ byl předán výtisk Naše knížka…bylo nebylo okolo Brodu očima dětí. 

Ad 2) aktualizace dokumentu MAP k 31. 12. 2021 

Účastníci byli seznámeni s připravovanou aktualizací dokumentu MAP. Zvláštní pozornost se věnovala 

schválení upravené vize vzdělávání na Českobrodsku ve znění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1. 

a projednání akčního plánu pro rok 2022. To proběhlo ve skupinkách, kde účastnici určili 7 aktivit, 

které má smysl v příštím roce uskutečnit, popřípadě doplnili ty, které jim ve výčtu chybí (viz. příloha č. 

2). 

Ad 3) evaluace projektu: 

Řízeným rozhovorem se zúčastněnými byl proveden sběr dat pro evaluaci projektu. Přítomní 

projevili zájem v pokračování setkávání, přičemž četnost setkávání označili za vyhovující, ohledně 

času dávají členky PS pro předškolní vzdělávání přednost pozdější hodině.  

 Setkávání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání nejdříve po 15. hodině.  

 Setkávání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání od 14 hod. 

Proběhlo sdílení aktuálního stavu a diskuze nad vzniklými tématy.  

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


 
Ad 4) aktuality ze života škol 

Organizace 
a zástupce 

Aktuality Trvalejší změny, statistika 

Dokolečka, z.s. 
(pí Pačeslová) 

Celoškolní karanténa v září na 14 dní, (12 dětí bez příznaků), karantény 
na týden se dají zvládnout. On-line výuka na dva dny. Promořeny, chodí 
do školy hlavně zdravé děti. Užívají divadla, IQ Landii, projektové dny 
v Přehvozdí.  

Fungují rok v nových prostorách. 

MŠ Doubravka 
(pí Halaxová) 

Besídky konce roku probíhají venku. Noční zahrada, spousta zvuků, 
světýlek, je to kratší. 

 

MŠ a ZŠ TGM 
Poříčany 
(Musilová, 
Trnková) 

zaznamenávají vysokou nemocnost dětí i učitelů, hodně suplují, 
asistentka pedagoga, které se odstěhoval její svěřenec, musí být 
propuštěna. MŠ točí vystoupení na domluvený komunikační kanál 
a posílají rodičům. 

 

MŠ Chrášťany 
(pí Vančurová) 

přijde inspekce, setkání a besídky ruší Od 9/2021 je v provozu druhá, nová třída 
MŠ, stav personálu navýšen 

MŠ Tismice (pí 
Vedralová) 

Nyní se vrací do normálu, z 50 bylo jen 5 dětí ve škole, nemusí testovat. 
Besídky chystají venku. 

 

MŠ Tuchoraz 
(pí Černá) 

S nemocností se nepotýkají, jsou stabilizovaní.  

Odbor 
sociálních věcí 
a školství 
(pí Fejfarová) 

Sdílené radosti a strasti škol III končí pod městem. Novela zákona o 
sociální ochraně dětí, ale to se týká hlavně sociální práce. 

Na odboru řeší zápis jídelny do školského 
rejstříku v napjatém termínu do konce 
roku. 

PPP  
(pí. Lancová) 

Výjezdy do škol byly nyní zrušeny a přesunuly na jaro, Objednané děti 
se hodně omlouvají ze zdravotních důvodů. V poradně řeší i reedukace. 
V nových prostorách PPP se jim dobře pracuje, jsou spokojení.  

Od 10/2021 nové prostory PPP,  
2 noví pracovníci hrazeni z rozpočtů města 
Český Brod a některých okolních obcí. 

ZŠ a PŠ (pí. 
Šnajdrová) 

Připravují vánoční výstavu, dělají projekty ve škole a mimo školu. Děti 
nastupují do karantény postupně. 

Projekt Tranzitní program, díky němuž nás  

ZUŠ  
(p. Charvát) 

Ze 4 koncertů proběhly 3 koncerty. Mohou nyní učit i skupiny nad 10 
žáků, právě na skupinových výukách je vidět, že se děti promořují. 

ZUŠ využívat Hledají člověka, který by zpracovával výstupy do vhodné 
grafické podoby. Hodlají oslovit SŠ v Liblicích, která se profiluje na 
design. Domluveno, že na příští schůzku pozveme i zástupce SŠ 
v Českém Brodě. Realizační tým může doporučit grafika pana 
Borovského, který pracoval na Naší knížce …bylo nebylo okolo Brodu 
očima dětí… 

Kraj chce předávat ZUŠ pod města, z 5 
budov jsou 3 krajské. 

Nová velkoplošná tiskárna pro propagaci 
kulturních akcí. Tiskne ve formátu A1 až 18 
m dlouhý papír či samolepící folii. Lze ji 
využívat v rámci rozšiřování spolupráce se 
ZUŠ. 

ZŠ Přistoupim 
(pí Nováková) 

Jedna třída v karanténě, pouze 3 děti nakažené, učitelé jsou také zdraví.  

ZŠ Tuklaty (pí 
Plesná) 

Budou učit bez ředitelského volna. Karanténa proběhla u 4 tříd z 5, 
s hygienou spolupracují, je potřeba mít připravené seznamy dětí. 

S novým dodavatelem stravování jsou 
spokojeni. 

ZŠ Žitomířská 
(p.Slavík) 

11 tříd do karantény, začínají marodit i kantoři, suplování je náročné. 
Ředitelské volno před Vánoci. Nedělají hybridní výuku, zatím šla vždy 
celá třída do karantény. 

S rodiči komunikují přes Bakaláře.  

V pondělí chystají školení pro učitele 
a chtějí vytvořit formativní hodnocení 
a pracovní týmy na jednotlivých budovách. 

 

Ad 5) setkávání v příštím roce  

Příští rok na projekt naváže nový projekt Vzkvétání škol Českobrodska, tentokrát pod Dobrovolným 

svazkem obcí Český Brod a Doubravčice. Základ realizačního týmu zůstává stejný (Soukupová, 

Svěcená, Vraj) 



 
Pokud situace dovolí, v příštím roce dojde k obnovení skupinové terapie biofeedback a setkávání 

skupinek předčtenářské přípravy dle metodiky prof. Elkonina.  

Pracovní skupiny pro financování bude rozšířena o projektové manažery z území se zkušenostmi 

z fundraisingu.  

Ad 6) Závěr 

Závěrem poděkoval realizační tým všem přítomným za práci v pracovních skupinách a následovala 

komentovaná prohlídka nových prostorů, o které se dělí ZŠ a PrŠ Český Brod (školní tréninková 

pracoviště – dva tréninkové byty a přípravna s kavárnou TranzitCafé) a ZŠ Žitomířská (multifunkční 

poradenské centrum), které byly vybudovány ve spolupráci města, obou škol s podporou realizačního 

týmu projektu v souladu se schváleným MAP 

Zapsala: Veronika Svěcená 
 
V Českém Brodě 10. 12. 2021 
 
 
Přílohy:  
 

Příloha č. 1 - Vize vzdělávání na Českobrodsku 

Příloha č. 2 – Výstupy z projednávání akčního plánu pro rok 2022 


