
 

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 financování 

Zápis z jednání, 9. prosince 2021  

Zasedací místnost, Žižkova 507, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Klučov, ZŠ Bylany, ZŠ a MŠ Vitice), Psohlavcová Lenka (ZŠ 

a PŠ Český Brod), Šafářová Jana (ZŠ Poříčany), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská), zúčastnily se zástupkyně 

7 škol. 

Omluveni: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty). 

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

Program setkání:  

1) informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III, 
2) aktuality od účastníků, 
3) evaluace projektu 
4) další postup  
5) závěr a prohlídka nových prostor 

Ad 1) Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Jiřina Soukupová přivítala členky PS pro financování, a následně informovala o proběhlých 

a nadcházejících aktivitách projektu. Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu projektu 

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

 

Datum: Akce: Místo: 

9. 12. 2022 Společné setkání PS pro čtenářskou gramotnost a PS pro 
matematickou gramotnost 
Společné setkání Pracovní skupiny (PS) pro rovné příležitosti 
ve vzdělávání a PS pro předškolní vzdělávání  

Kavárna TranzitCaffé 

29. 12. 2021 Den s environmentální tématikou pro rodiny s dětmi Ekocentrum Vrátkov 

15. 2. 2022 Dysfázie – seminář pro asistenty pedagoga a pedagogické 
pracovníky 

PPP Český Brod 

 

Ad 2) Aktuality ze škol 

Proběhla diskuse o sloučení bývalé ŠJ ve Smetanově ulici v Českém Brodě, která byla součástí ZŠ 

Žitomířská s novou příspěvkovou organizací města Školní jídelna Český Brod pod vedením pana Žece k 1. 

lednu 2022. Zvláštní pozornost byla věnována metodice inventarizace, výhod a nevýhod ponechání 

oddělených bankovních účtů, otázky inkasa či platebních příkazů pro platby obědů, automatického 

objednání stravování na celý měsíc s nutností odhlašování  nebo naopak nutnosti aktivní individuální 

objednávky strávníků, způsoby řešení přeplatků a nedoplatků, sjednocení účetních metod obou provozů. 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Dále bylo řešeno personální zabezpečení obou provozů i zajištění účetní evidence ŠJ Český Brod vlastním 

pracovníkem (doposud externě dodavatelem evidenčního software ŠJ).  Podrobně byl probrán způsob 

financování obou provozů, rozdílná výše příspěvku na provoz při oddělených a sloučených provozech a 

možnosti potřebného dofinancování z prostředků rozpočtu města nebo z doplňkové činnosti. Ta byla 

původně z důvodu dotačních podmínek zakázána, ale na základě osobního jednání zástupců města 

následně poskytovatelem dotace povolena.   

Dalším tématem byl okruh oprávněných uživatelů antigenních testů na Covid 19, jejich evidence, 

účtování o vadných, způsob uložení. 

Paní Vyhnalová informovala o počtu darovacích smluv mezi ZŠ Žitomířská 885 a jednotlivými obcemi SO 

ORP Český Brod, díky nimž budou ve školním roce 2021/2022 financovány dva pracovní úvazky 

odborných pracovníků na novém pracovišti PPP. Původní prostory umožňovaly totiž práci jen dvou 

odborných pracovníků. Současné prostory poskytují více prostoru na diagnostiku dětí,  umožňují 

zaměstnat 4 odborné pracovníky (2 psychology a 2 speciální pedagogy), konečně  pokrýt poptávku na 

služby více rodinám a zkrátit čekací lhůty na vyšetření. Navýšení o 2 úvazky však není pro tento školní 

rok financováno ze strany MŠMT, neboť to se odvíjí od vykázaných výkonů z minulého období, které 

samozřejmě odpovídaly dosavadním 2 úvazkům. ZŠ Žitomířská ve spolupráci s DSO Český Brod – 

Doubravčice a městem Český Brod obrátila na všechny obce ze správního obvodu ORP Český Brod, 

z nichž se rekrutují klienti PPP, o příspěvek na pokrytí mzdových nákladů dvou nových pracovníků PPP v 

tomto školním roce.  V následujícím roce bude již poradna, v závislosti na zaslaný výkaz o činnosti PPP, 

mít z MŠMT financovány 4 úvazky. Většina starostů ze SO ORP přislíbila jednorázový příspěvek obce ve 

výši podílu jednotlivých obcí na celkové částce dle počtu dětí v obci. Jednotlivé darovací smlouvy musí 

ale ještě projít schválením zastupitelstvem obce/města, případně nového rozpočtu.  

Na všech školách probíhá inventarizace majetku. Vzhledem k velkému počtu položek, mnoha členům 

inventarizačních komisí opakují se každoroční problémy. Účastnice si vyměnily zkušenosti s jejich 

řešením a popřály si dostatek trpělivosti v blížícím se pracovně náročném období.  

J. Soukupová informovala o postupu v oblasti přípravy výstavby nové svazkové školy. V září byla městem 
Český Brod podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na část 
svazkové školy v Českém Brodě (plánováno 13 tříd). Dle platné smlouvy má projektová kancelář do 4 
měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení dodat projektovou dokumentaci k provedení stavby. 
Ta bude nezbytná k zadání veřejné zakázky. Na část svazkové školy v Doubravčicích (plánováno 14 tříd) 
se zpracovává PD k územnímu rozhodnutí. Proběhla jednání se starosty obcí ohledně spolufinancování 
výstavby nové školy. I přes vysokou výši dotace, zůstává splátka odpovídajícího jejich podílu pro některé 
obce téměř likvidační a bez úvěru se neobejdou. 
 

Ad 3) evaluace projektu: 

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

Členky pracovní skupiny ocenily dosavadní činnost a projevily zájem o její pokračování. Podpořily návrh 

ze současné pracovní skupiny vytvořit dvě nové části – jedna ekonomů škol, která bude sdílet zkušeností 

z běžného finančního řízení školy a bude se scházet pouze dvakrát ročně a druhá, v níž bude zastoupeno 

více osob se zkušenostmi s aktivním fundraisingem s dosavadní četností 4 x ročně. Jako vhodní noví 

kandidáti pro schválení ŘV  se jeví zástupci Regionu Pošembeří, pracovníci odboru rozvoje a investic 
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MěÚ Český Brod a zástupci různých místních neziskovek (např. Leccos, M´am´aloca, případně oslovit i 

dotačně úspěšné starosty z menších obcí (např. paní Teršovou z Poříčan).  

 

Ad 4) další postup 

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).  Projekt je plánován na 23 měsíců do konce listopadu 2023 a má podstatně méně prostředků, 

tudíž účast v pracovních skupinách nebude moci býti honorovaná a způsobilými výdaji nejsou ani 

implementační aktivity.  

 

Ad 5) Závěr, prohlídka  

Závěrem poděkoval realizační tým všem přítomným za práci v pracovní skupině a následovala 

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

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

poradenské centrum) a které byly s finanční podporou IROP vybudovány ve spolupráci města, obou škol 

s podporou realizačního týmu projektu v souladu se schváleným MAP.  

Příští setkání proběhne na konci dubna roku 2022. 

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 10. 12. 2021 


