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Zápis č. 3 z jednání komise pro školství konané dne 23. 11. 2021 
 
Přítomni: Tomáš Charvát, Bc. Martina Fejfarová, DiS., PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Bc. Jakub 
      Nekolný, Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Jitka Majerová, Ing. Darina Doškářová  
  
Omluveni: Mgr. Jana Bízková, Mgr. Pavel Janík 
 
Hosté: Ing. Soukupová, Mgr. Tomáš Klinecký, Alena Kvasničková, DiS. 
 
Předseda komise pro školství zahájil 3. jednání komise v 17:00 hod v kanceláři starosty, přivítal 
přítomné členy a představil hosty komise. Poslední setkání se uskutečnilo v červnu 2020. Podněty 
na projednání komisí pro školství nebyly. Členů je v současné době 9, komise se sešla 
v nadpoloviční většině. 
 
Členové komise pro školství schválili program jednání: 
 
Program: 
1. Představení nových členů komise 
2. Nový jednací řád komise 
3. Informace z oblasti školství 
 - SOŠ Liblice 
 - MŠ Kollárova 
 - DSO – ZŠ 
 - Školní jídelna 
4. Provoz škol v době pandemie COVID-19 
5. Různé – diskuze 
 
1. Představení nových členů komise 
Předseda komise představil přítomným novou členku komise Bc. Martinu Fejfarovou a novou 
zapisovatelku Ing. Olgu Žídkovou. 
 
2. Nový jednací řád komise 
Na jednání Rady města, dne 23. 6. 2021, byl odsouhlasen nový jednací řád komise. Došlo k úpravě 
textu o mlčenlivosti a v čl. 8. došlo ke změně způsobu jednání – distanční – online. Přítomní berou 
nový jednací řád na vědomí. 
 
3. Informace z oblasti školství 
- SOŠ Liblice 
V současné době dochází k postupnému převodu SOŠ Český Brod Liblice ze Středočeského kraje na 
město Český Brod. Proces je komplikovanější a dlouhodobější. Převzetí areálu je prozatím v řešení. 
Proces na krajském úřadě je zdlouhavý, je mnoha lidmi připomínkován. Na ZM, dne 1. 12. 2021, 
bude předložen bod jednání „Revokace - smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků, 
Střední odborná škola Český Brod – Liblice“. Podmínkou podpisu je vyřešení smlouvy o převodu 
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majetku. V současné době je na krajském úřadě v řešení výpůjčka areálu, avšak ta bude 
projednána až po 10. 12. 2021.  
 
Od ledna 2022 bude škola vystupovat pod novým názvem Střední škola managementu a grafiky, 
bude mít nové IČO, IZO. V záležitosti vybavení školy nestihne krajský úřad do konce roku 2021 
vyřešit převod majetku. Krajský úřad přislíbil současné řešení výmazu a zápisu z rejstříku škol. Na 
MŠMT půjdou obě žádosti společně, pro včasné vyřízení bude potřeba dokumenty zasílat 
průběžně. Pro rok 2022 zůstává elektřina a plyn přes Středočeský kraj.  
 
- MŠ Kollárova 
V současné době probíhají přípravy stavby nové MŠ Kollárova. Nyní je hotova projektová 
dokumentace, byly zahájeny práce, územní řízení by mohlo být hotové do jara 2022. Vyjádření 
příslušných orgánů jsou vyřízená, aktuálně se čeká na to, jak dopadne územní řízení a stavební 
povolení. 
 
- DSO – ZŠ 
Budování svazkové školy – při ZŠ Žitomířská – bude největší investiční akcí v území. Celkové 
náklady ještě nejsou známy, odhad je více než 900 mil. Kč. Cílem je postavit budovy a 
zrekonstruovat přilehlé veřejné prostranství, včetně vyřešení parkování. Nová svazková škola bude 
mít jinou právní formu - nebude příspěvková organizace DSO, ale školská právnická osoba. Dle 
zkušeností z ostatních škol s touto právní formou je příspěvek na provoz vyšší.   
Na konci roku 2020 došlo ke vzniku Dobrovolného svazku obcí Český Brod – Doubravčice. Hlavním 
motivem byl připravovaný dotační program MŠMT, tzv. Prstenec II, který přispívá na svazkové 
školy až 85 % způsobilých nákladů (max. však 550,8 mil. Kč) na rozdíl od škol zřizovaných obcemi, 
kde je příspěvek pouze 70 % (max. 453,6 mil. Kč). Dotační program MŠMT byl schválen s jmenovitě 
uvedenou podporou pro naši svazkovou školu. Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít novou 
demografickou studii a projektovou dokumentaci obou částí škol s pravomocným minimálně 
územním povolením ke stavbě. Na část v Českém Brodě je již zpracovaná projektová dokumentace 
a stavební povolení bude vydáno začátkem ledna, avšak obec Doubravčice nemá ještě dokončenu 
projektovou dokumentaci ani k žádosti o územní povolení. Žádost o podporu z programu MŠMT se 
bude moci podat v závislosti na dokončení projektové dokumentace a rozhodnutí stavebního 
úřadu, nejdříve asi na jaře 2022. Očekáváme, že první část svazkové školy (v Českém Brodě) bude 
postavena nejdříve pro školní rok 2024/2025. Z operačního programu Životní prostředí 
předpokládáme získání další částky 80 – 100 mil. Kč na každou budovu, ale konkrétní podmínky 
pro čerpání dotace budou zveřejněny až v příštím roce.  
 
Spoluúčast na stavbě svazkové školy není reálné financovat pouze z rozpočtu obce Doubravčice a 
města Český Brod. Z tohoto důvodu bude potřeba spolupracovat s okolními obcemi a stavbu 
spolufinancovat. Obce by potřebovaly znát přesnou částku na realizaci, ale ta bude jasná až po 
vysoutěžení dodavatele stavby.    
 
Počet obyvatel ve správním území ORP se stále zvyšuje. Během 10 let je předpoklad vybudování 
dalších 2,5 tisíce bytů. Do doby otevření první části svazkové školy v Českém Brodě, tedy do 
začátku školního roku 2024/2025, budou 2 náročné školní roky, kdy bude potřeba umístit 
narůstající počet žáků. Pro školní rok 2021/2022 bylo otevřeno 7 prvních tříd. Základní školy 
v Českém Brodě mají od září 2021 navýšené kapacity a jsou zcela plné. Z tohoto důvodu se hledají 
různé prostory, např. areál liblické školy. V současné době však prostory nedostačují ani pro 
samotnou střední školu.  
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Pro následující školní rok zřejmě nebude možné uzavření veřejnoprávních smluv o zajištění 
povinné školní docházky v jiné obci se všemi obcemi. Bude potřeba projednat možné uzavírání 
smluv jen s některými obcemi – nejbližšími, dle vzdálenosti od Českého Brodu. Dříve byly smlouvy 
uzavírány na 2 roky, nyní na 1 rok. Kapacita škol se už navýšit nedá. Obce jsou v souvislosti s tím 
soustavně upozorňovány, že by kapacita základních škol pro děti z Českého Brodu stačila. 
Přednostně je potřeba vyhovět dětem z Českého Brodu. Místa jsou nedostačující nejen v prvních 
třídách, ale také v jiných třídách. Z tohoto důvodu plánuje ZŠ Tyršova v příštím školním roce 
otevírat pouze 2 první třídy. Problém s plnou kapacitou se bude postupně přesouvat i na druhý 
stupeň. Nebude možné přijmout děti z malotřídních škol do 6. třídy. Bude potřeba stanovit možný 
limit dětí, které je možné přijmout. V souvislosti s tím je potřeba upozornit obce na povinnost 
vyplývající z uzavřených smluv, dle které mají do 30. 11. 2021 dodat seznamy dětí, u nichž je 
předpoklad, že přijdou v následujícím roce k zápisu k povinné školní docházce. 
 
V současné době probíhají mezi starosty obcí a Dobrovolným svazkem obcí jednání o 
spolufinancování svazkové školy. To je plánované na dobu 30 let. Situace se postupně vyvíjí – 
plánované příspěvky na svazkovou školu jsou velice vysoké a musí být schváleny zastupitelstvy 
obcí. Byla by škoda nevyužít nabídky získání financí na svazkovou školu. Jednou z možností řešení 
situace je navýšení příspěvku za žáka. To by v návaznosti na výši příspěvku na 30 let bylo pro obce 
motivující, z dlouhodobého hlediska by to pro ně bylo výhodnější. Pokud bude tedy dále vzrůstající 
trend v počtu dětí – bude jediným řešením buď neprodloužení smlouvy, nebo skokové navýšení 
částky za dítě. Zároveň by bylo potřeba smlouvu koncipovat tak, že se vztahuje i na děti, které do 
školy již nyní chodí. 
 
Doporučení komise: 

1) Komise doporučuje s ohledem na reálné kapacitní možnosti škol neuzavírat smlouvu o 
školní docházce tamních dětí se všemi obcemi. Tuto situaci co nejrychleji projednat se 
starosty obcí, kterých se to týká. 

 
2) Komise doporučuje skokově navýšit příspěvek za žáka z jiné obce. 

 
3) Ředitelé škol by měli prověřit, zda by byl možný přechod na školskou právnickou osobu 

pro ně vhodný. Obě základní školy v Českém Brodě by tak měly stejnou právní formu. 
 
- Školní jídelna 
V březnu 2021 začala svůj provoz nová školní jídelna v Českém Brodě, v Bezručově ulici. Začátek 
poskytování stravování byl zasažen dobou distanční výuky - nebyl jistý počet strávníků a řešilo se 
potkávání dětí.  
Na školské radě ZŠ Tyršova byly zmíněny konkrétní návrhy k organizaci stravování. Od rodičů byly 
přijaty náměty na objednávací systém jídel - požadavkem je, aby byla jídla pro žáky přihlašována 
automaticky. Mezi školními jídelnami v Českém Brodě funguje totiž odlišný systém objednávání. 
Ve školní jídelně v ul. Bedřicha Smetany tento systém funguje. V nové školní jídelně se strava 
žákům nepřihlašuje automaticky, navíc je třeba stravu přihlašovat min. 2 pracovní dny předem (na 
pondělí ve čtvrtek dopoledne). Stává se, že některý den je řada malých dětí bez přihlášeného 
oběda. Automatické přihlašování stravy není v současném systému možné. Ředitel Žec obhajuje 
tento systém z důvodu zabránění plýtvání s jídlem, plátcem jsou ovšem zákonní zástupci. Oba 
systémy objednávání jsou ve správě firmy VIS Plzeň, avšak každý systém objednávání je jiný. Pokud 
však rodičům vyhovuje systém objednávání, jako je v jídelně v ul. Bedřicha Smetany, bude podnět 
předán k řešení. To je v kompetenci ředitele školní jídelny. Od 1. 1. 2022 by mohl být rezervační 
systém sjednocen, lépe však již od dřívějšího data.  
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4. Provoz škol v době pandemie COVID-19 
V loňském školním roce se školy potýkaly s distanční výukou. V letošním školním roce řeší školy 
prozatím především zařizování karantén pro žáky, které se dostaly do rizikového kontaktu s covid 
pozitivní osobou.  
 
5. Různé – diskuze 
Po odchodu Mgr. Jitky Majerové z MŠ Liblice proběhlo konkurzní řízení a od 1. 8. 2021 byla 
jmenována nová ředitelka MŠ Liblice Bc. Kristýna Svobodová. 
 
Na podzim 2021 se vydařilo přestěhovat a otevřít pedagogicko-psychologickou poradnu v nově 
zrekonstruovaných prostorech pavilonu C v areálu nemocnice. Stávající prostory byly 
nedostatečné a nevyhovující. 2. 12. 2021 je plánován den otevřených dveří. Vedle poradny došlo 
také k výstavbě tréninkových bytů a tréninkové kavárny Tranzit Café pro studenty praktické školy 
Český Brod.  
S ohledem na financování pracovníků poradny, kdy jsou ze strany MŠMT poskytnuty finance pouze 
na dva úvazky (a potřeba jsou čtyři úvazky), poskytne Město Český brod finance na jeden úvazek. 
Na druhý úvazek by se složily obce. Z tohoto důvodu byly obce požádány o poskytnutí příspěvku na 
jedno pracovní místo v poradně. Financování 2 úvazků je potřeba na jeden rok. V roce 2023 již 
budou z MŠMT poskytnuty finance na všechny 4 úvazky. Od obcí přichází darovací smlouvy. 
Informace o tom, kdo přispěje – budou průběžně předány p. řediteli Slavíkovi. 
 
V roce 2021 se podařil zrealizovat projekt nového Ekocentra Vrátkov. Pro ředitele škol nabízí různé 
denní výukové programy pro školy. Mimo to nabízí různé kroužky či výukové programy. Do konce 
r. 2021 jsou programy pro školy poskytovány zdarma. Ze stran škol jsou na provoz ekocentra zatím 
samé pozitivní ohlasy. 
 
Projekt Radosti a strasti škol III bude 31. 12. 2021 končit. V roce 2022 bude pokračovat pod novým 
názvem Vzkvétání škol Českobrodska. Nově však již nebude projekt realizován pod Městem Český 
Brod, ale bude pod Dobrovolným svazkem obcí Český Brod – Doubravčice. Sídlo bude nově 
situováno v budově pedagogicko-psychologické poradny. Projekt bude pouze na překlenovací 
období – k aktualizaci místního akčního plánu a realizaci pracovních skupin - pouze na 23 měsíců. 
 
Na závěr poděkoval předseda komise všem členům komise za spolupráci.  
 
Zápis z jednání komise pro školství bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen 
na webových stránkách města Český Brod. 
 
Příloha zápisu: Nový jednací řád 
 
Jednání komise pro školství ukončeno v 19:00 hod. 
 
Termín příštího jednání komise: Pan starosta navrhl termín příštího jednání komise pro školství 
na leden 2022, kdy bude již zrealizováno sloučení školních jídelen a přechod zřizovatelství střední 
školy na město. Konkrétní termín bude domluven operativně (kdy, kde). 
 
Předseda komise pro školství: Tomáš Charvát 
Zapisovatelka komise pro školství: Ing. Olga Žídková 
Ověřovatel zápisu: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. 
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