
 

 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

zápis ze setkání 
2 2 . 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 MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Svobodová Kristýna (MŠ 

Liblice), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ 

Kollárova), celkem zastoupeno 6 mateřských škol.  

• Ostatní:  

• Omluveni: Černá Marta (MŠ Tuchoraz), Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), 

Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), 

Trnková Věra (MŠ Poříčany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Žáčková Hana (PPP).  

• Za realizační tým: Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená, Gabriela Vraj 

Program 

1. Zahájení 

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

3. Předškolní vzdělávání související s pobytem ukrajinských rodin 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

J. Soukupová uvítala přítomné. Zápisem byla pověřena Bc. Veronika Svěcená. 

2. Aktuality z projektu 

J. Soukupová seznámila přítomné s projektem 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 předškolní vzdělávání 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. 



Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

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 

Účastnice dávají přednost prezenčním seminářům. Z témat projevily zájem o polytechnickou výchovu – 

seminář (např. paní Randová, tel. 722 126 867), DIGI bez DIGI (od Malé technické univerzity). Další možností 

jsou keramické dílny. 

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

– https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/  

3. Předškolní vzdělávání související s pobytem ukrajinských rodin 

Účastnice společně diskutovaly nad nově schváleným a zveřejněným „Lex Ukrajina“.  Z diskuse vyplynulo: 

• Děti, které mají vízum za účelem strpění pobytu, mají předškolní vzdělávání a školní docházku povinnou. 

K té jsou povinny se přihlásit do 90 dní po překročení hranic. Ve lhůtě 90 dní je toto možné. 

• MŠ jsou povinny v termínu od 1. 6. do 15. 7. vyhlásit zápis do MŠ pro cizince. 

• Při plné rejstříkové kapacitě MŠ lze navýšit kapacitu speciálním způsobem dle § 7 zákona Lex Ukrajina, 

kdy se nevyžaduje stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu ani zápis do školského 

rejstříku. Nelze však překročit maximální kapacitu třídy (tedy 28 dětí). Toto navýšení je povoleno pouze 

po dobu platnosti zákona. 

• Lze zřídit dočasné detašované pracoviště MŠ, bez nutnosti zápisu do školského rejstříku, pouze 

s povinností podat hlášení. Toto je na rozhodnutí MŠ, ale zřizovatel může zřízení nové třídy nařídit. 

• Vzhledem k financování provozu MŠ se jeví jako výhodnější zřízení dočasné třídy i detašované než 

navyšování počtu dětí ve třídě do limitní hodnoty 28. Některé MŠ mají dle hygienických norem kapacitu 

třídy jen 18 dětí, a i když nový zákon umožňuje navýšení na 28, prakticky to není proveditelné. 

• Lze očekávat výzva k podání hlášení aktuálního počtu žáků a nového navýšení rozpočtu (MŠ ale ještě 

neobdržely řádný rozpočet na letošní rok). 

• Pokud MŠ nemá dostatečnou kapacitu pro příjem nových dětí, ředitelka bezodkladně informuje 

zřizovatele, který toto projedná s ostatními řediteli a pokud nenalezne místo, informuje příslušný krajský 

úřad. Krajský úřad po projednání s ostatními zřizovateli škol určí jinou školu ve své působnosti nebo o 

situaci informuje MŠMT, které nakonec školu jiný krajský úřad. 

• Povinnost očkování pro přijetí do MŠ platí i pro cizince. 

 

Na zajištění nových dočasných prostor pro vzdělávání máme cca 3 měsíce. 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

• V Liblicích na internátu střední školy je ubytováno 53 osob z Ukrajiny, v současné době evidujeme 

v Českém Brodě 156 běženců z Ukrajiny, celkem ve správním obvodu ORP činí tento počet cca 380. V 

příštích týdnech očekáváme 200 nových uprchlíků z Ukrajiny. 

• Na ZUŠ jsou prostory, kam mohou přijít děti z druhého stupně ZŠ, na tamních zařízeních probíhá on-line 

výuka v ukrajinštině. Tablety, které byly pro tuto pomoc zakoupeny, bylo nutno vybavit navíc ukrajinskou 

klávesnicí. 

• Lekce češtiny probíhají také na ZUŠ ve spolupráci s jazykovou školou Carpinus pro 48 uchazečů v několika 

skupinách.  

• Zatím evidujeme 3 paní učitelky ukrajinského původu, zvažuje se možnost využití i prostor ekocentra 

Vrátkov.  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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• V Doubravčicích zcela předběžně zvažovali způsob výšení kapacit pomocí obytné buňky na parkovišti u 

MŠ pro dopolední program. Odpoledne by mohly být děti společně na zahradě MŠ.  

• V obci Jirny (v blízkosti Nehvizd) se otevírá nová základní škola.  

• Na základě zkušeností MŠ, byly shrnuty výhody a nevýhody plošného screeningu dětské zralosti. 

• MŠ Doubravka a Přišimasy hledá na trvalejší pracovní poměr školnici/uklízečku. 

• Dne 23. 4. 2022, se koná již tradiční akce pro rodiny s dětmi Den Země na Klepci. V plánu je bohatý 

program, vystoupí i děti z MŠ Přišimasy a Tismice. Jste zváni! 

• MŠ Kollárova získala pro novou budovu stavební povolení. Nyní je třeba vyčkat na vhodný dotační titul. 

• Cílem je, aby se děti z Ukrajiny naučily mluvit česky. Tomu pomůže propojování dětských skupin, 

odpolední společné aktivity nebo i jednorázové akce (pečení, výlet). 

• Na našem FB je překladač z češtiny do ukrajinštiny. 

• Evidujeme poptávku na postele, matrace pro nově příchozí uprchlíky. 

• J. Soukupová představila novou demografickou prognózu týkající se kapacity MŠ a ZŠ v území. 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). 

 

 

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 
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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). 

 

5. Závěr, další postup 

Příští setkání se uskuteční v květnu, pravděpodobně v Chrášťanech, pozvánka bude zaslána. 

Pokud máte nápady pro aktivity z projektu, můžete je posílat na skolyorp@cesbrod.cz . 

Na webu je nově vytvořená záložka „Vzdělávání dětí z Ukrajiny“ https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-

ukrajiny-tipy-informace-aj/ 

Obrázek č.3 Přehled skupin výuky ČJ pro UA uprchlíky v Carpinu Český Brod. 

 

  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-ukrajiny-tipy-informace-aj/
https://skoly-orp-cb.eu/vzdelavani-deti-z-ukrajiny-tipy-informace-aj/
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Výuka ČJ pro UA uprchlíky na ZUŠ Český Brod:  

• od 7. 3. 2022 – Po, St, Pá od 19:00 – 20:00 hod., KURZ OBSAZEN (pí. Charvátová) 

• od 29. 3. 2022 – otevřená nová skupina, první schůzka v 18:30 hod. (p. Volvovič) 

Dokončení zápisu 

Zapsala: 

Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová, realizační tým MAP 

Přílohy: 

1. Komentář k zákonu Lex Ukrajina 


