
 

 

Řídící výbor, zápis ze setkání 
2 0 .  j e d n á n í  2 4 .  2 .  2 0 2 2 ,  Č e s k ý  B r o d ,  Ž i ž k o v a  č .  p .  5 0 7  

Přítomni 

 20 členů z 27 (16 osobně, 4 zmocnění členové) – viz příloha č. 1  

– po 2. bodu programu 21 členů (16 osobně, 5 zmocněných členů)  

 Za realizační tým: Veronika Svěcená, Gabriela Vraj 

Program 

1. Zahájení 

2. Personální změny 

3. Aktuality z projektu 

4. Schválení aktualizovaného dokumentu MAP 

5. Roční akční plán 

6. Projekt Vzkvétání škol Českobrodska 

7. Diskuse 

8. Závěr 

Body z jednání 

1. Zahájení 

J. Soukupová uvítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 16 členů řídícího výboru osobně a další čtyři 

členi zplnomocnili jiného přítomného člena. Je tedy přítomna nadpoloviční většina z 27 členů ŘV a jednání 

je usnášeníschopné. Zápisem byla pověřena Bc. Veronika Svěcená. 

2. Personální změny 

Členové byli seznámeni s návrhy personálních změn: 

 paní Ing. Šárka Pirklová, zástupkyně NPI – Národního pedagogického institutu (dříve NIDV) požádala 

o zproštění členství 

 novým členem je navržen pan Jiří Dušek, konzultant akčního plánování NPI 

 Ing. Irena Vomáčková změnila své příjmení na Ing. Irenu Kopeckou. 

Řídící výbor souhlasí s personálními změnami jednomyslně. 

Hlasování 1: 

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Od následujícího hlasování se zapojuje i nový člen ŘV – Jiří Dušek, který zplnomocnil paní Soukupovou, tedy 

16 členů řídícího výboru osobně a dalších 5 členů zplnomocnilo jiného přítomného člena, celkem 21 osob. 



      

Aktivita součástí projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927, který je 
financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 
vybraných obcí ORP Český Brod. 

 S t r á n k a  | 2 

3. Aktuality z projektu 

J. Soukupová informovala o aktivitách o projektu Sdílené radosti a strasti škol III, který byl ukončen 

k  31.  prosinci loňského roku a o aktivitách nového projektu. 

Veškeré informace byly a jsou nadále zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ a facebooku 

– https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/. Blíže bylo informováno: 

 Matematický jarmark 

 Letní škola pedagogů 2021 

 Křest knihy Naše knížka 

 Tisková konference a den otevřených dveří Žižkova 507, Český Brod 

 Den s environmentální tématikou pro rodiny s dětmi na Vrátkově 

 Slibně se rozvíjející spolupráce s projektem IKAP – Implementace krajského akčního, který realizuje 

Středočeský kraj. Zde spolupracujeme především s PPP Středočeského kraje a kolínskými středními 

školami. Ty nabízejí spolupráci v oblasti kroužků 3D tisku a programování (SPŠS a JŠ Kolín) a 

projektového dne pro MŠ (SOU a SPŠ stavební). 

4. Schválení aktualizovaného dokumentu MAP 

J. Soukupová připomněla strukturu dokumentu a upozornila na změny oproti předešlé verzi. Diskuse se 

týkala především aktualizace dat ke kapacitě MŠ a ZŠ v území na základě nově zpracované demografické 

prognózy. Přítomné upozornila na následující grafy porovnávající současnou kapacitu MŠ a ZŠ s 

předpokládaným počtem dětí v dané věkové skupině s trvalým pobytem v daném území. Palčivá potřeba 

nové školy je z nich naprosto zřejmá. Už nyní 400 dětí ve věku 6-14 let s trvalým pobytem ve SO ORP Český 

Brod nenavštěvuje základní školu v tomto území. Pokud by nastal prognózovaný nárůst dětí, tak v roce 2035 

neumožní kapacita českobrodských základních škol umístit ani jednoho žáka z jiné obce. 

 

  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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Obrázek č.1 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 3-5 let v letech 2021–2035. Střední odhad počtu dětí  je vyobrazen 

v tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná kapacita 

mateřských škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v MŠ v letech 

2025, 2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 20 dětí). 

 

Obrázek č.2 Vývoj počtu dětí ve věkové skupině 6-14 let v letech 2021 - 2035. Střední odhad počtu dětí je 

vyobrazen v tmavě modré, nízký a vysoký odhad jsou vyobrazeny světle modrou barvou. Současná 

kapacita základních škol je vyznačena červeně. Text udává předpokládaný chybějící počet tříd v ZŠ 

v letech 2025, 2030 a 2035 za předpokladu, že se vyplní vysoký odhad (1 třída ~ 25 dětí). 
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Diskuse se potom soustředila na stav přípravy výstavby nové svazkové školy. Žádost o dotaci na její 

výstavbu z programu „Prstenec II“ se připravuje. Povinnou přílohou je stavební povolení nebo územní 

rozhodnutí. Část v Českém Brodě je před vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

V Doubravčicích je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení, které bude probíhat 

samostatně. Protože vlastní hodnocení žádosti trvá na MŠMT 3-4 měsíce, má DSO s MŠMT předjednáno, že 

v průběhu března předloží neúplnou žádost, aby mohla být hodnocena Komisí odborníků jmenovanou 

MŠMT alespoň projektová dokumentace. Před podáním konečné žádosti je nezbytné mít smluvně zajištěné 

způsob a výši spolufinancování výstavby školy jednotlivými obcemi. I tato jednání probíhají. 

Starosta Nekolný uvedl, že nákladné investiční akce jsou u menších obcí nad možnostmi jejich rozpočtů. 

Český Brod nechce jít cestou města Beroun, který uzavřel své školy okolním obcím. Stavba nové školy je 

zdlouhavá a zranitelná, zastupitelé raději řeší chodníky či osvětlení než kapacitu škol. Plán je vybudovat 

nejprve svazkovou školu a potom přestavět Střední odbornou školu Český Brod – Liblice. Ta rozhodnutím 

Středočeského kraje k datu 31. 12. 2021 zanikla a její činnost, práva, povinnosti a závazky převzala nově 

zřízená příspěvková organizace města Český Brod s názvem Střední škola managementu a grafiky. 

Následně bylo hlasováno o schválení aktualizovaného Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání v SO 

ORP Český Brod. Řídící výbor ho schválil jednomyslně. 

Hlasování 2: 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Schválení akčního plánu na rok 2022 

Následně byly rozebrány aktivity akčního plánu na rok 2022, který byl sestaven na základě předešlého 

jednání ŘV a pracovních skupin. Letní škola je plánována v rozsahu cca 3 dnů ve spolupráci s iKAP v 

obvyklém termínu před koncem letních prázdnin. Intervenční psycholog ve sdílené funkci bude přístupný 

pro ZŠ a MŠ. V PPP Český Brod jsou dva úvazky hrazeny z rozpočtů města Český Brod a některých okolních 

obcí. Objednávací lhůty v PPP jsou díky tomu zkráceny na 3-4 týdny od zavolání. 

Paní Kopecká shrnula přínos ze setkávání pracovních skupin podle aprobací. Nabídka setkávání je otevřena 

i pedagogům ze středních škol na území ORP Český Brod. 

NZDM, pan Nouza uvedl, že přibývá úzkostných dětí, množí se poruchy příjmu potravy a pokusy 

o sebepoškozování. Děti se sebevražednými úmysly již nejsou výjimkou. Do školních tříd v Českém Brodě 

jsou zváni v rámci preventivních programů, ale absolutně ve dvou pracovnících nestíhají pokrývat přibývající 

počet problémů, shání nové pracovníky. Tyto „postcovidové“ problémy vnímají i u rodinných systémů. 

Návštěvu nízkoprahového klubu Zvonice děti, žáci i studenti raději tají, má nálepku klubu pro 

nepřizpůsobivé občany. Nechtějí jít k psychologovi, psychiatrovi ani k terapeutovi, sociální pracovník pro ně 

bývá nejpřijatelnějším označením. 

PPP (Mgr. Lancová) - potvrzuje zvýšení výskytu úzkostných dětí. Projevují se např.: neschopností vypracovat 

úkol navíc, dříve běžné nároky nezvládají. Dobré výsledky vidí pracovnice PPP u dětí, které z běžné ZŠ 

přestoupily na základní a praktickou školu. Osnovy ZŠ v pomalejším tempu, méně žáků ve třídě způsobilo 

celkové zklidnění a možnost rozvoje osobnosti v sebevědomé mladé lidi, kteří se nyní hlásí na učiliště. 
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Nabízí možnost využití zasedací místnosti v Žižkově ulici 507 pro účely setkávání pracovníků s dětmi. Je 

potřeba zajistit programy s možností sdílení, aby náctiletí věděli, že nejsou s takovými potížemi sami. Běžná 

praxe ukazuje, že především studenti středních škol své problémy tají. Je to otázka osobní prestiže. 

Účastníci se shodli na potřebě rozšíření akčního plánu o bod pro podporu preventivních programů řešící 

zvýšený výskyt těchto problémů dětí, žáků a studentů v ORP Český Brod. 

Následně bylo hlasováno o Ročním akčním plánu. Řídící výbor jej schválil jednomyslně: 

Hlasování 3: 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Projekt Vzkvétání škol Českobrodska 

Od ledna bylo navázáno na projekt Sdílené radosti a strasti škol III novým projektem Vzkvétání škol 

Českobrodska. Podpora projektu z OP VVV byla schválena, ale ještě čekáme na vydání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace a zaslání peněz. Oproti předešlému projektu má nový projekt jen omezený rozpočet 

a neumožňuje financovat implementační aktivity. Realizační tým je tudíž redukován na úvazcích i osobách 

(nepokračuje paní Goldšmídová a Žídková). Vzhledem k návaznosti projektu řídící výbor nepovažuje za 

potřebné měnit svůj statut, jednací řád, pravidla hlasování, komunikační strategii ani pracovní skupiny 

s výjimkou pracovní skupiny pro financování. Do popředí se dostává intenzivnější hledání externích zdrojů. 

Bylo proto navrženo začlenit do pracovní skupiny pro financování specialisty pro fundraising. Následovalo 

hlasování o jmenování následujících osob členy pracovní skupiny pro financování.  

 Mgr. Andrea Lijertwood (Ekocentrum Vrátkov), 

 Ing. Šárka Pučálková (Pošembeří o.p.s.), 

 Ing. Lucie Tlamichová (město ČB) 

 Jiří Stuchl (M´am´aloca, o.p.s.). 

 

Řídící výbor všechny navržené schválil. 

Hlasování 4: 

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1 (paní Dočkalová) 

 

7. Diskuse 

Gymnázium Český Brod (Jiří Krčmář) – studenty s problémy znovu naskočit do režimu dne počítá na 

jednotky. Inovují vnitřní vybavení (nové rozvody vody o 40 tis nárůst ceny od podzimu). Gymnázium má 

charakter téměř venkovského rodinného gymnázia, mnoho studentů zastupuje již několikátou generaci 

jedné rodiny. 

Odbor sociálních věcí a školství (Bc. Fejfarová) – personálně hledají novou sociální pracovnici (vzděláním 

min. VOŠ). Oceňuje práci NZDM Zvonice, je vděčná za jejich pracovníky, protože psychologové jsou 

nedostupní. Děti nad 15 let končí na odděleních pro dospělé v Bohnicích. Ještě berou Dobřany (Plzeň). 

Dostávat děti z domovů a zapojovat je do kolektivu má smysl. 
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Odbor rozvoje (Ing Dočkalová) – Bylo vydáno stavební povolení na novou MŠ Kollárova, odbor rozvoje 

zabezpečuje projektovou dokumentaci na část svazkové školy v Českém Brodě u ZŠ Žitomířské a zároveň na 

rekonstrukci současné budovy ZŠ Žitomířské, Liblickou střední školu má zatím město od Středočeského 

kraje ve výpůjčce. Město podniká kroky ke zřízení autobusové zastávky u hájenky na Vrátkově. 

Obec Rostoklaty (Jiří Mokošín, starosta) – obec jedná s developerem, který nabízí budovu MŠ s výdejnou 

a jídelnou v hodnotě 22 mil Kč. Pro Rostoklaty je to zajímavá nabídka, která obci pomůže v oblasti 

předškolního vzdělávání předběhnout potřeby obyvatelů obce. 

Przechwozd, z.s. (Ing. Hejhal) – tři projektové dny, tři školy, 62 spokojených dětí včetně jejich doprovodu. 

Do kroužku k nim v doprovodu rodiče chodí dítě s autismem. V přítomnosti koně u něj zaznamenali jiné 

chování a posun ve vývoji. I zde řeší konflikty mezi dětmi ve skupinách, daří se jim učit děti komunikovat 

tak, aby mohly v kroužku pokračovat. Dotaci na činnost budou využívat ještě jeden rok. 

Region Pošembeří, o.p.s. – (Mgr. Oliva) – komunitní energetika nabízí možnost být časem méně závislí, 

díky výrobě energie na obecních budovách. Přijďte se seznámit se s pojmem a zjistit, jaké jsou dotační 

možnosti. Pravidelné akce Ukliďme Pošembeří proběhne od 19. 3. 2022 a Den Země na Klepci (23. 4. 2022). 

Podporují projekty pro podnikatele a malé střední podniky např.: automatizace. 

ZŠ TGM Poříčany (Ing. Pěnkava) – dobré zkušenosti se spoluprací s místními podnikateli (Beneš a Lát). 

Efektivnější jsou projektové dny přímo ve škole. Škola je naplněná po strop, nelze již rozšiřovat. Odborná 

učebna sloužící pouze svému účelu je ve škole jen jedna. Další učebna je tak vedená, protože nesplňuje 

podmínky pro celodenní pobyt žáků.  Mají 10 učeben kmenových, zbylé 4 třídy obsadily odborné učebny. 

Ještě funguje počítačová učebna a dílny. Jídelna u školy stále čeká na rekonstrukci (boletický panel). 

ZUŠ (Charvát) – konečně mohou začít pracovat skupiny mladých umělců, především orchestry a taneční 

soubory byly ohromeny. Děti nikdy nevystupovaly, je to změna, zážitek vystoupit už před 4 lidmi. Přehlídky-

soutěže s ostatními ZUŠ jsou rozložené. Dětem se nedostává vůle, a i pravidelnost nácviku schází. Ve sboru 

se domluvili, že doba hájení je za nimi a nyní přitvrzují v požadavcích. Chystá se velký koncert v Karlových 

Varech, a po letech v Kolínském divadle vystoupení tanečních souborů. Náklady za energie jsou velmi 

vysoké. 

ZŠ Tuklaty (Mgr. Plesná) – Vzniká projektová dokumentace k výstavbě tělocvičny a navýšení kapacity v MŠ. 

Dokončení zápisu 

Zapsala: 

Veronika Svěcená, realizační tým MAP 

 

 

Přílohy:  

1. Seznam přítomných 

2. Aktualizovaný dokument MAP včetně ročního akčního plánu a závěrečné evaluační zprávy 

 

  

https://www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/seminare-uspory-energie-budov-s-vyuzitim-obnovitelnych-zdroju-1867cs.html
https://www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/seminare-uspory-energie-budov-s-vyuzitim-obnovitelnych-zdroju-1867cs.html
https://www.posemberi.cz/region/zpravy-z-posemberi-1/uklidme-posemberi-2022-1870cs.html
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PŘÍLOHA Č. 1: SEZNAM PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ 20. JEDNÁNÍ ŘV MAP – 24.2.2022 

Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace Účast 

1 Bohatová Martina  Krajský úřad Středočeského kraje, 
finanční manažerka projektu KAP 

omluvena 

2 Černá Alena Mgr. ZŠ Poříčany, pedagog plná moc – 
zastoupen pí. 
Soukupovou 

3 Dočkalová Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru 
rozvoje 

ANO 

4 Dušek Jiří  Konzultant akčního plánování NPI plná moc – 
zastoupen pí. 
Soukupovou 

5 Fejfarová Martina Bc. Město Český Brod, vedoucí odboru 
sociálních věcí 

ANO 

6 Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka plná moc – 
zastoupen pí. 
Soukupovou 

7 Hapková 
Kleinwächterová 

Kristina Mgr. Magistrát hlavního města Prahy, 
odbor Evropských fondů 

ANO 

8 Hejhal Jaroslav Ing. Przechwozd z.s., Přehvozdí ANO 

9 Charvát Tomáš  ZUŠ Český Brod, ředitel ANO 

10 Kopecká (dříve 
Vomáčková) 

Irena Ing. Rodič, ZŠ Český Brod ANO  

11 Krčmář Jiří Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel ANO 

12 Lancová Veronika Mgr. Poradna Český Brod, speciální 
pedagog 

ANO 

13 Milotová Martina  Obec Tuklaty, zastupitelka ANO 

14 Mokošín Jiří Bc. Obec Rostoklaty, starosta ANO 

15 Nekolný Jakub Bc. Město Český Brod, starosta ANO 

16 Nouza Jaroslav  LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice ANO 

17 Oliva Miloslav Mgr. Region Pošembeří, realizační tým ANO 

18 Pačesová Linda Ing. 
Arch. 

Dokolečka Doubravčice, statutární 
zástupce 

plná moc – 
zastoupena pí. 
Soukupovou 

19 Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel ANO 

20 Plesná Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka ANO 



      

Aktivita součástí projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927, který je 
financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 
vybraných obcí ORP Český Brod. 
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Č. Příjmení Jméno  Titul Organizace Účast 

21 Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel omluven 

22 Soukupová Jiřina Ing. DSO Český Brod Doubravčice ANO 

23 Šindelářová Jitka  Rodič, ZŠ Tuklaty omluvena 

24 Tlamichová Lucie Ing. Rodič, zastupitelka městyse 
Kounice 

plná moc – 
zastoupena pí. 
Soukupovou 

25 Urbanec Luděk  Obec Vitice, starosta omluven 

26 Zdražilová Martina Ing. Obec Tismice, starostka omluvena 

27 Zumrová Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka ANO  

 


