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Pracovní skupina pro matematickou gramotnost  

Zápis ze společného jednání Pracovní skupiny pro matematickou 
gramotnost a Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, 

dne 9. prosince 2021, Kavárna TranzitCafé, Žižkova 507, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci PS MG: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Šindelářová Orleana 

(ZŠ a PŠ ČB),  

Zástupci PS ČG: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Horejcová Eva (Dokolečka z.s.), Nevtípilová Jana (ZŠ a PŠ 

ČB), Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Serbusová Marcela, 

Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta, Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), 

celkem zastoupena 1 MŠ a 5 ZŠ a 1 KŠ 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Ostatní:  

Omluveni: Horová Jarmila, Tůmová Michaela (ZŠ TGM Poříčany), Kopecká dříve Vomáčková Irena (ZŠ 

Tyršova), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Machová Alena, Medková Karolína (Dokolečka z.s.), Sirůčková Věra, 

Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Šebestová Marcela (ZŠ Poříčany), Šrajerová Jitka (Městská knihovna), 

Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská).  

 

Program: 

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

2) aktualizace dokumentu MAP 

3) zjištění údajů o evaluaci projektu Sdílené radosti a strasti škol III, 

4) závěr, další postup. 

 

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

Jiřina Soukupová přivítala členky obou pracovních skupin v nové tréninkové kavárně TranzitCafé. 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.  Začátkem 

prosince na tomto místě proběhla tisková konference a den otevřených dveří nového multifunkčního 

poradenského centra v Českém Brodě. U příležitosti otevření těchto provozů byla svolána také tisková 

konference k rekapitulaci sedmi let projektů Sdílených radostí a strastí škol. 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/. 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Datum Akce Místo konání 

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 Zasedací místnost budovy 
PPP Český Brod 

 

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.  

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). 

 

Následovala diskuze ohledně sdíleného psychologa, který by mohl být k dispozici školám pro případ 

krizových situací. Na ZŠ Žitomířská nově působí jako školní psycholog Mgr. Alexandra Kecová, na základě 

podpůrného opatření, které je možné takto po dohodě s PPP použít pro velké školy. Platy pracovníků 

PPP jsou hrazeny dle počtu výkonů v minulém roce. Aby již rozpočet 2021/2022 byl hrazen na 4 

pracovníky, několik obcí se složilo na platy nově přijatých pracovnic PPP, nyní jsou zde 2 psycholožky a 2 

speciální pedagožky.  

Ad 3) evaluace projektu: 

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

Členky obou pracovních skupin ocenily dosavadní činnost a projevily zájem o její pokračování. Zvláště 

ocenily poslední projekty – Naší knížku a matematický jarmark.  Při diskuzi ohledně opakování projektu 

kniha inspirovaná Českobrodskem mimo jiné zaznělo:  

 zájem o knihu je i z řad učitelů, jejichž žáci nebyli autory příspěvků 

 vyšší cena za pevnou vazbu objednavatele neodradila.  

 nová kniha bude příležitostí pro nové autory, kteří už nyní zažili, že kniha opravdu vyjde.  

 nový výtisk bude záviset i na finanční podpoře školy či příspěvku z rodiny autora.  

 žákyně ZŠ Přistoupim měly velký zážitek z panelové diskuse, které se aktivně účastnily. Jednalo 

se o fantastický počin! 
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 vydávání každý rok by mohlo knihu devalvovat, pracovní skupina se shodla na roční pauze. 

Matematický jarmark účastnice ocenily a shodly se na jeho pokračování. Děti i učitelé byli s průběhem 

akce spokojeni, většina tříd již projektové dny absolvovala.  

Mgr. Gabriela Rákosníková má sníženou kapacitu na vedení pracovních skupin. Protože finanční 

prostředky budou v příštím roce omezené, hledáme zcela nové možnosti spolupráce např. s jinými 

projekty. Přijímáme tipy na zapálené odborné poradce pro obě pracovní skupiny.  

Účastnice byly vyzvány, aby se vyjádřily k četnosti, programu a způsobu setkávání pracovních skupin 

v příštím roce:  

 schůzky on-line jsou méně časově náročné, než setkání naživo. Lze tedy obě varianty střídat.  

 Nosná témata setkání jsou vyzkoušené aktivity vhodné pro výuku matematiky či českého jazyka 

případně i do jiných předmětů tak, aby byl podpořen rozvoj dané gramotnosti. 

 Členky pracovních skupin oceňují sdílení dobré praxe během setkání.  

Ad 4) závěr, 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) 

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

skupinek předčtenářské přípravy dle metodiky prof. Elkonina.  

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

komentovaná 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 vybudovány ve spolupráci města, obou škol s podporou realizačního týmu projektu 

v souladu se schváleným MAP.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 
 
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 

 


