
PŮVODNÍ VIZE 

Vzdělávání v MŠ a ZŠ je v popředí veřejného i soukromého zájmu. Jeho kvalita má stoupající trend, 

opírá se o motivované, kvalifikované a společensky respektované pedagogické pracovníky, fundované 

vedení škol i technicko-hospodářský personál. Všichni mají k dispozici snadno přístupnou kariérní, 

odbornou či specializovanou podporu.  Dostupnost všech typů škol nevykazuje prvky diskriminace, je 

vytvářen dostatečný prostor pro individuální přístup k dětem i žákům, a to jak se speciálními 

vzdělávacími potřebami tak i nadaným. Spolupráce v rámci škol, mezi nimi a dalšími subjekty 

participujícími na školství v horizontální i vertikální úrovni se stává každodenní samozřejmostí. Děje 

se tak včetně spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a rovněž napříč mimoškolním a neformálním 

vzděláváním. Materiálně-technické zázemí pro vzdělávání již dosahuje prvků evropských standardů, 

zřizovatelé škol vidí v této oblasti jak své priority, tak i příležitosti. Jsou podporovány malotřídní školy 

s ohledem na jejich význam pro komunitní život obce. Hledají se cesty k vybudování alespoň jednoho 

komplexního školního areálu v Českém Brodě.  
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Vzdělávání v MŠ a ZŠ, jako hlavní cesta k rozvoji kompetencí pro život, je v popředí veřejného i 

soukromého zájmu. Jeho kvalita má stoupající trend. Všichni mají k dispozici snadno přístupnou 

kariérní, odbornou či specializovanou podporu.  Dostupnost všech typů škol nevykazuje prvky 

diskriminace, je vytvářen dostatečný prostor pro individuální přístup k dětem i žákům, a to jak se 

speciálními vzdělávacími potřebami tak i nadaným. Existuje dostatečná nabídka lokálně dostupných 

vzdělávacích programů podporujících činnostní učení (např. Ekocentrum Vrátkov, Tranzitcafé, 

M´am´aloca). Jsou podporovány malotřídní školy s ohledem na jejich význam pro komunitní život 

obce.  V Českém Brodě a v Doubravčicích funguje moderní svazková základní škola. Materiálně-

technické zázemí pro vzdělávání sleduje současné  trendy.  

Dobrovolný svazek obcí podporuje spolupráci škol i ostatních aktérů ve vzdělávání v území.   Děje 

se tak včetně spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a rovněž napříč mimoškolním a neformálním 

vzděláváním. Jsou podporovány aktivity všech typů škol směřující k zahraniční spolupráci na úrovni 

učitelů, žáků a zaměstnanců škol.  

Multifunkční poradenské pracoviště v Českém Brodě uspokojuje poptávku v regionu 

v akceptovatelných lhůtách a úzce spolupracuje se školami a školními poradenskými pracovišti.  

Málotřídní školy mohou využívat služeb sdíleného školního psychologa.  


