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Zápis č. 2 z jednání komise pro školství konané dne 18.06. 2020 
 
Přítomni: Tomáš Charvát, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Pavel Janík, Ing. Darina Doškářová,  

     PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Jitka Majerová 
  
Omluveni: Mgr. Martin Dušek, Mgr. Jana Bízková 
 
Hosté: Ing. Jiřina Soukupová, projektová manažerka projektu Sdílené radosti a strasti škol III 
 Ing. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje 
 Ing. Olga Žídková, referentka pro školství 
 
Předseda komise pro školství zahájil 2. jednání komise v 17:00 hod v zasedací místnosti budovy 
MěÚ čp. 70, přivítal přítomné členy a hosty komise a představil paní Mgr. Jitku Majerovou, která 
byla jmenována novou ředitelkou ZŠ Tyršova. 
 
Členové komise pro školství schválili program jednání: 
 
Program : 
 
1. Informace z oblasti školství – kapacita místních ZŠ  
2. Projednání k zadání ověřovací studie - rozšíření areálu SOŠ Liblice na školní kampus 
3. Různé – diskuze 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Informace z oblasti školství – kapacita místních ZŠ 
 
Informace o změně ředitele ZŠ Tyršova, od 1. 8. 2020 – jmenována Mgr. Jitka Majerová, která 
odchází z funkce ředitelky MŠ Liblice. Řízením MŠ Liblice byla pověřena paní učitelka Martina 
Mihálová, DiS., která ve školce pracuje několik let a zná dobře poměry i provoz MŠ. Navrhuje se 
prozatím v této situaci určitou dobu setrvat, nevyhlašovat ihned konkurzní řízení na ředitele MŠ. 
Proběhl konkurz na ředitele Gymnázia Český Brod.  
 
Informace z města: 
Byla dokončena studie přístavby ZŠ Žitomířská.  
Tento týden proběhla výběrová komise na návrhy MŠ Kollárova. Je třeba seznámit s touto 
skutečností veřejnost. Součástí soutěže je budoucí smlouva na zpracování projektové 
dokumentace. Soutěž o návrh se musí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, jedná se o 
zakázku malého rozsahu. Pan starosta informoval, že se bude předkládat na RM.  Možnost 
s vítězným ateliérem podepsat smlouvu o dílo, je třeba vstoupit v jednání.   
P. Soukupová byla na jednání na KÚSK ohledně kapacit.  
Dokončena přístavba ZŠ Tyršova. 
ZŠ Žitomířská – dokončena dílna.  
Odborné učebny – na Tyršově  3, na Žitomířské 10. 
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Informace od vedoucí odboru rozvoje: 
Nová školní jídelna – malá kuchyň by se měla kolaudovat, práce v jídelně stojí, měla by se rozjet. 
Čeká se na uzavření smlouvy s nájemcem. V nemocnici je školní poradna /prostředky z IROP/, 
externí firma na zakázku – budova 507, dříve technicko-hospodářská budova.  
Vznik nové příspěvkové organizace města – Školní stravování Český Brod. Je třeba řešit personální 
obsazení a vyhlášení konkurzu na ředitele této organizace - zatím pověřen řízením p. 
místostarosta. Výdejna - současní pracovníci mají pracovní smlouvu do roku 2020. Stávající systém 
stravování bude fungovat zřejmě po dobu prvního pololetí školního roku 2020-2021. 
 
Ředitelé škol podali informace o přijímacím řízení na SOŠ, gymnázium, ještě není uzavřeno 
osmileté gymnázium, bude náhradní termín – 32 dětí bude přijato do prvního ročníku osmiletého 
gymnázia, českobrodské děti v menšině. 
ZŠ Žitomířská – tři 1. třídy, řeší odvolání rodičů /6/ z Hradešína k nepřijatým dětem, převaha 
dojíždějících dětí, kapacita 660 dětí. 
ZŠ Tyšova – 66 žáků prvních tříd, některé třídy velmi malé, cca pro 18 dětí, dojíždějících dětí cca 
1/3. Kapacita 580 dětí. 
P. Janík - krajský úřad by měl být informován o situaci – nedostatečné kapacitě – vize školství 
v ORP. 
Práce na projektu dostavby horní školy /nejdříve za dva roky/. 
 
Návrh pro další rok z hlediska kapacity základních škol – uzavírat smlouvy jen s nejbližšími obcemi v 
sousedství katastru Český Brod; s dalšími obcemi smlouvy neuzavírat a ověřit možnost přijímání 
žáků z jiných obcí na základě individuálního finančního příspěvku. V případě naplněné kapacity škol 
v Českém Brodě nelze dát přednost žákovi z ČB, ale je nutno spravedlivě losovat o volná místa i ze 
žáků z jiných obcí. 
 
2. Projednání k zadání ověřovací studie – rozšíření areálu SOŠ Liblice na školní kampus 
 
 Jak naložit s celým areálem? V minulosti proběhlo jednání s krajem, kraj neměl v úmyslu 
zachovat střední školu, městu by prodal zřejmě za tržní cenu. Kraj na jednání sdělil, že do konce 
volebního období se nic dít nebude. Paní ředitelka usiluje o zachování střední školy a její rozvoj. 
V případě, že zřizovatelem školy bude město, nemusí být obava, že by škola byla uzavřena. 
Vyčleněny peníze na zadání studie. Je třeba připravit pro kraj kompletní plán, záměr. 
Požadavky města - jaké prostory SOŠ by se dali využít? Jaké prostorové požadavky bude mít 
samotná SOŠ?  
Nyní volný jen domov mládeže. Dnes kapacita 180 dětí SOŠ dle školského rejstříku /25 dětí ve 
třídě/. Nutno zohlednit lokalita cukrovar – Liblice, nárůst obyvatel – potřeba další MŠ, navýšení 
kapacity ZŠ. 
Kolik míst pro MŠ, ZŠ, SOŠ ?–  cílový stav 240 dětí.  
Zda zapracovat i křídlo s byty? 
MŠ Liblice – cíl sjednotit obě třídy MŠ, ideálně oddělit do samostatných prostor, ne do stávající 
budovy. Vyžadovalo by rekolaudaci – změna účelu využití. 
 
Připomínky ke konceptu – co dát do zadání studie: 
/Jak využít stávající prostor a jak dále rozvíjet, dle finančních možností/ 
 
Cílový stav – jeden subjekt – ZŠ /ideálně pro dojíždějící žáky druhostupňové/ a SŠ /muselo by 
převzít město/- mohou využívat společně např. prostory odborných učeben apod. a MŠ v 
samostatném objektu. 
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Připomínky zpracuje: 
 
 
Mgr. Doškářová za SOŠ 
Mgr. Majerová  za MŠ  
Mgr. Slavík  za ZŠ 
 
 
Termín zpracování 31. 7. 2020 –  návrhy zasílat panu místostarostovi T. Klineckému /následně 
bude zapracováno do jednoho dokumentu/. 
 
 
Zápis z jednání komise pro školství bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen 
na webových stránkách města Český Brod. 
 
 
Jednání komise pro školství ukončeno v 19:00 hod. 
 
Termín příštího jednání komise bude domluven operativně. 
 
Předseda komise pro školství: Tomáš Charvát 
 
Zapisovatelka komise pro školství: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 
 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. 
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