
 

 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 
1 7 . 5 . 2 0 2 2 ,  M a t e ř s k á  š k o l a  C h r á š ť a n y ,  C h r á š ť a n y  2 7 ,  2 8 2  0 1  

Přítomni 

• Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Vančurová Iveta (MŠ 

Chrášťany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), celkem zastoupeny 4 mateřské školy.  

• Ostatní:  

• Za realizační tým: Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela 

• 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), 

Svěcená Veronika (realizační tým), Svobodová Kristýna (MŠ Liblice), Trnková Věra (MŠ Poříčany), 

Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP). 

Program 

1. Zahájení 

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

3. Školní zralost 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Prohlídka nově zrekonstruované MŠ Chrášťany 

6. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Zahájení 

Jiřina Soukupová uvítala přítomné. Zápisem byla pověřena Gabriela Vraj. 

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. Školní zralost 

Dle sdělení PPP Český Brod bylo pro školní rok 2021/2022 uděleno 62 odkladů. Pro školní rok 2022/2023 je 

nyní schváleno 57 odkladů, číslo může ještě vzrůst, odklad je možné získat do konce května 2022.  

Při zápisu do 1. třídy na ZŠ Žitomířská bylo pozorováno zhoršení výslovnosti. 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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V PPP Český Brod probíhá každé květnové úterý od 13:30 hod. setkávání předškoláků s praktickými nácviky 

jednotlivých oblastí, které je vhodné podpořit (nejen) před nástupem do první třídy. První setkání bylo pouze 

informační pro rodiče, trvalo hodinu a půl a rodičům byly popsány jednotlivé oblasti školní zralosti. Zároveň 

byla rodičům poskytnuta prezentace z tohoto setkání. Na druhém setkání už probíhala práce s dětmi, děti 

pracovaly 40 minut čistého času. Rodičům byly předány materiály pro nácvik, zároveň byli přítomni při 

nácviku, aby věděli, jak s dětmi pracovat. Na setkání předškoláků dochází 10 dětí. 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

MŠ Chrášťany – termín zvláštního zápisu pro děti z UA zatím nebyl určen. Ve školce už mají 2 děti z UA. 

Ukončena realizace projektu Šablony III. 

MŠ Doubravka – termín zvláštního zápisu pro děti z UA bude 1.6.2022.  

V rámci projektu Šablony III bude v červnu 2022 podpořena zahraniční stáž učitelek MŠ ve Slovinsku. Jana 

Halaxová vyzdvihla pozitivní zkušenost s administrací projektu ve spolupráci s Mgr. Janou Tůmovou z MAS 

Region Pošembeří. 

MŠ Tismice – termín zvláštního zápisu pro děti z UA bude 30.5.2022. Všechny děti se dostaly do ZŠ, do MŠ 

vezmou 16 dětí, budou mít 1 chlapce s těžkou sluchovou vadou, museli snížit kapacitu o 2 místa. Mají 1 

holčičku z UA na 2 měsíce. Proběhlo sdílení zkušeností se začleněním dítěte s cukrovkou.  

MŠ realizovala jen Šablony I.  

MŠ Břežany – termín zvláštního zápisu pro děti z UA bude 7.6.2022.  

K řádnému zápisu bylo přihlášeno 36 dětí, z toho přijato 13 dětí, do plné kapacity MŠ. 

 Zápis do 1. tříd v Českém Brodě 

• Celkový počet přijatých dětí do ZŠ v Českém Brodě je 150 (5 tříd). 

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

• Nepřijato 33 dětí z důvodu naplnění kapacity. 

 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 
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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 %. 

 „Šablony IV.“ 

Na stránkách MŠMT byly zveřejněny následující informace k připravované výzvě na Šablony IV. z programu 

JAK, který nahradí OPVVV. 

 

 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. Prohlídka nově zrekonstruované MŠ Chrašťany 

Proběhla prohlídka nově zrekonstruované MŠ v Chrášťanech. V rámci rekonstrukce byla vybudována druhá 

třída MŠ, tepelné čerpadlo a nově zrekonstruována kuchyň. Přítomné se shodli na nutnosti spolupráce 

pracovníků MŠ se zadavatelem stavby při přípravě projektové dokumentace. 

6. Závěr, další postup 

Přítomné se domluvili na sdílení užitečných kontaktů: 

- Truhlářská výroba (MŠ Chrášťany) - pan Huska (Mečeříš) 603 852 547 

- Údržba tepelných čerpadel, vzduchotechnika (MŠ Doubravka) https://www.otta-

vzduchotechnika.cz/ , email: info@otta-vzduchotechnika.cz , tel: 602 357 479 

Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2022 v MŠ Břežany II., pozvánka bude zaslána, na programu 

bude porovnání spotřeby a cen energií MŠ. 

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: 

Gabriela Vraj, realizační tým MAP 

Schválila:  

Jiřina Soukupová, realizační tým MAP 

Přílohy: 

1. Příloha č. 1 - Vzor oznámení o konání zvláštního zápisu včetně příloh (MŠ Kollárova) 

2. Příloha č. 2 – Fotodokumentace (MŠ Chrášťany) 

https://www.otta-vzduchotechnika.cz/
https://www.otta-vzduchotechnika.cz/
mailto:info@otta-vzduchotechnika.cz
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/

