
 

 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost 
1 9 . 5 . 2 0 2 2 ,   

R a d n i č n í  s á l  I n f o r m a č n í h o  c e n t r a  Č e s k ý  B r o d ,  n á m .  A r n o š t a  

z  P a r d u b i c  1 ,  2 8 2  0 1  Č e s k ý  B r o d  

Přítomni 

• Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka),  

• Zástupci ZŠ: Kopecká Irena, Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta, Urbanová Pavla (ZŠ 

Žitomířská ČB), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), celkem zastoupeny 3 základní školy a jedna MŠ. 

• Ostatní: Jitka Šrajerová (Knihovna Český Brod),  

• Za realizační tým: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. 

• Omluveni: Horejcová  Eva Dokolečka z.s., Machová Alena (Dokolečka z.s.), Nevtípilová Jana (ZŠ a PŠ ČB), 

Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská ČB), 

Šeblová Marcela (ZŠ Tuklaty), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Vraj Gabriela (realizační tým). 

Program 

1. Zahájení 

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

3. Informace o aktivitách Městské knihovny Český Brod, pořady pro školy 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

Jiřina Soukupová uvítala přítomné. Zápisem byla pověřena Veronika Svěcená. 

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

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslány finanční prostředky.  

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

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

3. Informace o aktivitách Městské knihovny Český Brod, pořady pro školy 

Setkání se přesunulo do prostor knihovny.  

Pořady pro školní třídy fungují v Knihovně od roku 1988. V současnosti program zahrnuje jak nejmenší děti 

v MŠ (2x/rok) a 1. stupeň (3x/rok), od roku 2018 i druhý stupeň ZŠ (2x/rok). Díky navýšené kapacitě pro 

školní programy (2x týdně v časech od 8,9,10 a 11 hod.) se dostává i na třídy ze škol z okolních obcí 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/


 

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 

(Poříčany, Kouřim, Úvaly, Přistoupim, Vitice, Bylany). Velkým lákadlem je výtvarné zpracování daného 

pořadu, které vytváří paní ředitelka knihovny. Cílem programů je představit nové knihy a přiblížit dětem 

zážitek, že trávit čas s knihou je fajn. 

Pracovníci knihovny reagují na podněty z řad učitelů a na základě zpětné vazby účastníků programů 

knihovny připravují každoroční výběr z knižních novinek vhodných k zařazení mezi doporučenou četbu. 

Tento seznam bude zveřejněn buď na stránkách knihovny, nebo bude do škol rozeslán e-mailem. 

Účastnice se shodly, že nabízený program knihovny je vždy zajímavý a odráží současné trendy v literatuře. 

Není nutné jej propojovat s aktuálním učivem ani diferencovat dle jednotlivých tříd druhého stupně 

základních škol. Pro první stupeň je vzhledem k postupnému osvojování čtenářských dovedností vhodné 

připravovat speciální seznam knih pro žáky první třídy. Žáci druhé a třetí třídy, stejně jako čtvrté a páté třídy 

mohou mít seznam knih společný.  

S podporou projektu Sdílené radosti a strasti škol III nově vybudované doupě lišáka Čístka slouží především 

větším dětem. Je zde volný přístup na wifi.  

Jednou do měsíce je zde prostor pro hraní deskových her (15 – 17 hod.). 

Ukrajinským uprchlíkům je po dobu jednoho roku odpuštěn poplatek za služby knihovny.  

Prostory knihovny i radničního sálu jsou po domluvě k dispozici i dětem z adaptačních skupin.  

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

MŠ Doubravka – při letošním zápisu do MŠ zaznamenali vysoký převis poptávky. Mají výborné výsledky z 2-

3 leté zkušenosti s výukou podle metody D.B. Elkonina, děti se svým tempem naučí slyšet hlásky ve slovech, 

což je výborný základ pro čtení. V MŠ je zavedeno půjčování knížek a rodiče jsou zváni, aby dětem v MŠ 

četli. Navštěvují i doubravčickou knihovnu. 

ZŠ Poříčany – pro nové děti z Ukrajiny je mimo výuku 2x týdně organizována výuka češtiny. Na škole řeší 

otázku hodnocení těchto žáků (pobyt 2 týdny – 2 měsíce). Na škole byla jmenována metodička gramotností, 

a každý týden zde probíhají čtenářské dílny. Českobrodskou knihovnu s dětmi navštěvují. 

Celá škola je nově zapojena do projektu prevence rizikového chování, zvláště šikany KiVa 

(https://ceskarepublika.kivaprogram.net/what-is-kiva/).   

ZŠ Tyršova – otevírají tři 1. třídy o celkovém počtu 66 dětí. Zápis pro děti z Ukrajiny bude v červnu.  

ZŠ Žitomířská – poptávka i zde převyšuje nabídku volných míst. Českobrodské školy mají spádovost pouze 

na obce Český Brod, Liblice, Zahrady a Štolmíř. Rodiče nejsou o tomto jednoznačně informováni a u zápisu 

bylo mnohdy obtížné jim to vysvětlit.  

 

 Zápis do 1. tříd v Českém Brodě 

• Celkový počet přijatých dětí do ZŠ v Českém Brodě je 150 (6 tříd). 

• Z toho děti s trvalým bydlištěm v obcích mimo Český Brod (nespádové) 64 dětí. 

• Nepřijato 33 dětí z důvodu naplnění kapacity. 

 

 

https://ceskarepublika.kivaprogram.net/what-is-kiva/
https://ceskarepublika.kivaprogram.net/what-is-kiva/
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 Svazková škola 

Pro stavbu svazkové školy v Českém Brodě je vydáno pravomocné stavební rozhodnutí a čeká se, až bude 

vydáno územní rozhodnutí pro část v Doubravčicích. Hrubý odhad nákladů na stavbu je 1,1 mld. Kč, což je 

téměř o 30 % více, než bylo předpokládáno. V současné době podalo MŠMT na vládu ČR návrh o navýšení 

prostředků na dotaci na stavbu této školy o 20 %, čekáme na výsledek. Zatím zůstává reálný předpoklad 

výstavby části v Českém Brodě do září 2024. Pokud vláda neschválí navýšení, tak spoluúčast na jedno místo 

by bylo 600 tis. Kč, a to by bylo nereálné vybudovat. V tuto chvíli počítáme se spoluúčastí 300 tis. Kč na 

jednoho žáka na 30 let. 

V liblické střední škole není žádný volný prostor, škola se rozrůstá. Do budoucna budou potřebovat 

investice na přestavbu, modernizaci. 

V Doubravčicích mají domluven pronájem kontejneru, který by mohli přidat ke stávající školce. 

Do budoucna by bylo vhodné, aby vznikla další škola na území Tuklaty, Břežany, Rostoklaty. 

  Integrace občanů migrujících z Ukrajiny 

V současné době se na území města nachází cca 60 ukrajinských dětí ve věku 3 – 15 let, v celém správním 

obvodu ORP Český Brod jich je 150 (zatím). Na základních školách v Českém Brodě žádná volná místa 

nejsou. Město hledá jiné možnosti umístění dětí do škol od 1. září 2022. 

V současné době provozuje DSO tři adaptační skupiny pro celý správní obvod ORP Český Brod. 

Adaptační skupina zahrnuje minimálně 12 (věková skupina 3 – 6 let) nebo 15 (věková skupina 6 -15 let), 

maximálně 24, resp. 30 dětí. Činnost je zajištěna po celou dobu 2 dospělými osobami, z nichž alespoň jedna 

mluví dobře česky. Podmínkou je zajištění výuky českého jazyka a bezplatného stravování.  

• Od 25. 4. 2022 vznikla adaptační skupina pro předškolní děti, která funguje od 8 – 16 hod v Oranžové 

zahradě. 

• Od 2. 5. 2022 vznikly další 2 adaptační skupiny pro školní děti v prostorách PPP Český Brod.  

Předpokládáme, že adaptační skupiny budou probíhat do konce srpna 2022. Případní zájemci z řad 

ukrajinských dětí mohou kontaktovat realizační tým na email: svecena@cesbrod.cz, 

soukupova@cesbrod.cz, tel: 703 143 824 (Veronika Svěcená). Od září 2022 bychom rádi zajistili pokračování 

adaptační skupiny pro děti 3 – 6 let prostřednictvím dětské skupiny podpořené na základě výzvy č. 141 

z programu OPZ (https://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz).  

Uzávěrka příjmu žádostí je 8. června 2022.  

Na základě výzvy je možné získat příspěvek na vybudování 1 místa 20.544 Kč a až 12 měsíců provozu (1 dítě 

až cca 55 tis.  Spoluúčast pro neziskové organizace je 0 %., pro obce 5 %. 

 Letní škola 2022 

Připravuje se Letní škola pedagogů Českobrodska v termínu 22. – 24. 8. 2022. Bližší informace budou 

zveřejněny v nejbližších dnech na https://skoly-orp-cb.eu/  

https://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz
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5. Závěr, další postup 

Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022, pozvánka bude zaslána. Realizační tým osloví odbornou 

garantku setkání, paní Hartychovou, aby navrhla několik témat v rámci kritického myšlení, ze kterého si 

následně členky PS ČG vyberou program na příští setkání.  

Členky PS se shodly, že pro Ukrajinské děti je v prvních měsících pobytu v ČR zcela zásadní výuka češtiny. 

ZŠ Vitice hledá učitelku pro první stupeň. 

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/ 

Dokončení zápisu 

Zapsala: 

Veronika Svěcená, realizační tým MAP 

Schválila:  

Jiřina Soukupová, realizační tým MAP 

 

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/

