
 

 

Projekt Vzkvétání škol Českobrodska 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání 
1 9 .  j e d n á n í  1 . 3 . 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 

• Zástupci ZŠ: Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Plesná Ludmila (ZŠ 

Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PŠ Český Brod), celkem zastoupeno 5 škol. 

• Další: Fejfarová Martina (OSPOD), Krčmář Jiří (gymnázium Český Brod), Lancová Veronika, Hana Žáčková 

(PPP), Pačesová Linda (Dokolečka, z.s.), Jiří Stuchl (M’am’aloca o.p.s.), Andrea Lijertwood (Ekocentrum 

Vrátkov) 

• Omluveni: Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Majerová Jitka (ZŠ Tyršova), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), 

Musilová Miroslava (ZŠ TGM a MŠ Poříčany),  

• Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Program 

1. Přivítání účastníků 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

3. Nová demografická studie 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Přivítání účastníků 

Manažerka projektu paní Soukupová přivítala účastníky, představila i paní A. Lijertwood za Ekocentrum 

Vrátkov.  

S ohledem na nově nastalou politickou situaci navrhla zařadit do programu bod možnosti podpory 

uprchlíkům z Ukrajiny.  

M. Fejfarová uvedla, že je založena sdílená tabulka pro zápis potřebných rodin, nabídek a potřeb od různých 

soukromých či právnických osob. Na odboru sociální toto řeší Alena Bendová, za krizové řízení Aleš 

Červenka, tlumočení a pomoc při obstarávání dlouhodobých víz nabízí pan Bydžovský (Leccos, z.s.).  

Město nabízí ukrajinským občanům ubytování na internátu Střední školy managementu a grafiky v Liblicích. 

Krátkodobý bezvízový pobyt je možný v maximální délce 90 dní. Kdy povinnost přijmout žáka do školy 

nevzniká. Proto je vhodné, aby se do tří dnů po příchodu registrovali a požádali o vízum. Pro cizince, kteří 
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mají právo pobývat v ČR déle, než 90 dní se povinná školní docházka vztahuje. V první řadě je třeba 

dostatečně zajistit trvalejší pobyt, materiální a finanční zajištění, což může trvat i několik měsíců. Školy 

nemohou přijímat žáky nad schválenou kapacitu. 

V budově v Žižkově ulici 507 je možné nabídnout prostory přípravné třídy v prvním patře. Personální 

zajištění zabezpečí někdo z řad ubytovaných.  Dalším, byť „obtížněji“ dostupným prostorem je Ekocentrum 

Vrátkov. 

Ve školách hlavně v ZŠ a PŠ jsou asistentky, které ukrajinsky umí a už nabízely pomoc při tlumočení 

(odpolední hodiny). 

Z diskuze vyplynulo, že účastníci se přiklánějí k podpoře ukrajinské malotřídky. Komunikace s dětmi o situaci 

na Ukrajině je citlivá. Doporučuje se reagovat na otázky dětí, nedávat více informací než je nutné, učitel má 

učit, není psycholog ani politik. 

 Více na MŠMT 

 Meta o.p.s. cizinci ve školství https://www.inkluzivniskola.cz/faq/ 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

J. Soukupová informovala o projektu Vzkvétání škol Českobrodska, který od 1. ledna 2022 navazuje na 

předcházející projekt Sdílené radosti a strasti škol III.  Podpora projektu z OP VVV byla schválena, ale ještě 

čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslání finančních prostředků. 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). Projekt 

je plánován do 30. 11. 2023. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se bude setkávat 4x ročně. Prostředky na Letní školu pedagogů jsou 

omezené, možnost výjezdu je vázána na finanční podporu buď od účastnic, nebo jejich zaměstnavatele. 

Vedle tvořivého semináře paní Ulíkové jsou domluveny semináře ve spolupráci s PPP Středočeského kraje. 

, 

 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: 

• Setkávání pracovních skupin 

• 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). 

Řídící výbor přidal do akčního plánu nový cíl pro rok 2022: Realizace aktivit podporujících „pocovidový“ 

návrat dětí do škol  

Ve spolupráci s PPP Český Brod, školními psychology i sdíleným intervenčním psychologem a NZDM Zvonice 

podpořit preventivní a jiné programy pro jednotlivé děti i třídní kolektivy s cílem vypořádání se s následky 

nestandardního vyučování v důsledku epidemiologických opatření u žáků. 

https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine
https://meta-ops.eu/
https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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Pracovnice PPP zaznamenaly vysoký nárůst úzkostných dětí ve 4. - 9. třídách. Ředitel Slavík potvrzuje nárůst 

i na ZŠ Žitomířská, je vděčný, že na škole působí (jak skupinově, tak individuálně) psycholožka Alexandra 

Kecová. 

3. Nová demografická studie 

J. Soukupová 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. 

 

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). 
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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). 

 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

• Slavnostní otevření kavárny Tranzitcafé (3. 3. 2022 V 10 hod), pozvání na masopustní průvod (8. 3. 2022 

od 9 hod.) 

• M’am’aloca o.p.s. hledá lektora/lektorku pro kurz pečení chleba 

• Ekocentrum Vrátkov nabízí vedle kroužku Dřevařík a Mladý lesník i Recydílnu zaměřenou na ekologicko-

ekonomickou výchovu a minimum odpadu. Uvítá šíření informace mezi rodiče. 

• Nabídka PPP Středočeského kraje  

• Jak komunikovat se žáky o válce na  Ukrajině (nevyhýbat se tématu, ale cíleně jej nevyhledávat, 

akcentovat pocit bezpečnosti ve škole i v ČR, umožnění osobního probrání případných obav) 

• „Postcovidové“ stavy u žáků  

• Kroužky a výukové programy na Vrátkově 

• Výukové programy a dětské skupiny v M´am´aloce 

• Setkání Ekocenter na Huslíku 

5. Závěr, další postup 

Další termín setkání se plánován na konec května 2022. Pozvánka bude zaslána. 

Zapsala: 

Veronika Svěcená, realizační tým MAP 

Přílohy:  
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1. Nabídka PPP Středočeského kraje  

2. Letáky na kroužky na Vrátkově 

 


