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Zápis č. 4 z jednání komise pro školství konané dne 18. 1. 2022 
 
Přítomni: Tomáš Charvát, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Jiří Slavík, 
Mgr. Jitka Majerová, Ing. Darina Doškářová, 
  
Omluveni: Mgr. Jana Bízková, Bc. Martina Fejfarová, DiS., Mgr. Pavel Janík, Ing. Jiřina Soukupová 
 
Hosté: Mgr. Hana Dočkalová 
 
Předseda komise pro školství zahájil 4. jednání komise v 17:00 hod v kanceláři starosty, přivítal 
přítomné členy a představil hosta komise. Komise se sešla v nadpoloviční většině. 
 
Členové komise pro školství schválili program jednání: 
 
Program: 
1. Základní školy  
 - kapacitní možnosti přijímání na školní rok 2022/2023 (počet otevřených 1. tříd a kapacitní 
   možnosti přijímání do 6. tříd) 
 - předpoklady počtů dětí z obcí a předpoklad počtu dětí z ČB 
 - smlouvy s obcemi 
2. Svazková škola  
 - návrh názvu školy 
 - informace k vývoji 
3. Školní jídelna 
 - informace - změna zřizovací listiny 
4. Střední škola  
5. Různé – diskuze 
 
1. Základní školy 
- kapacitní možnosti přijímání na školní rok 2022/2023 (počet otevřených 1. tříd a kapacitní 
možnosti přijímání do 6. tříd) a předpoklady počtů dětí z obcí a předpoklad počtu dětí z ČB 
Pro letošní přijímací řízení na školní rok 2022/2023 se očekává výrazný problém s volnou 
kapacitou. Českobrodské základní školy plánují následující volnou kapacitu – ZŠ Tyršova - 2 třídy, 
cca 50 dětí a ZŠ Žitomířská 3 třídy, cca 75 dětí.  
Volná kapacita pro přijímání žáků do 6. třídu závisí úměrně na počtu dětí, které se dostanou z 5. 
tříd na gymnázium. Dle předběžných informací obcí o počtu dětí, u nichž je předpoklad, že přijdou 
k zápisu, převyšují tyto počty volné kapacity škol cca o 75 dětí.  
Z tohoto důvodu bude potřeba přemýšlet nad možnostmi řešení, např. spádovost pouze pro určité 
nejbližší obce. 
 
- Smlouvy s obcemi 
V únoru bude naplánováno jednání se starosty obcí ORP Český Brod k zajištění povinné školní 
docházky dojíždějících žáků ve školním roce 2022/2023.  
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V uzavřených smlouvách s obcemi, jejichž děti přecházejí na druhý stupeň, bude potřeba zvážit 
sjednocení platby -  některé obce i přes to platí za děti navštěvující první stupeň v Českém Brodě. 
 
2. Svazková škola 
- návrh názvu školy 
Na 5. zasedání DSO Český Brod – Doubravčice (4. 1. 2022) byl předložen prvotní návrh názvu 
svazkové školy, „Vzkvétání“. Pan ředitel Slavík ve škole vznesl návrhy a k názvu proběhla anketa, 
z které vzešly 2 návrhy – vazba k regionu/do historie. Dotazovaní se nejvíce klonili k 
názvu „Masarykovy školy“ (Doubravčice/Český Brod) – dříve se tohoto názvu již užívalo. Dalším 
návrhem bylo „ZŠ Pošembeří“ (důvod nezaměnitelnosti). Vázalo by se to na původní 
projekt/název. Masarykových škol je však v ČR dost. 
 
Doporučení komise: 
Komise projednala název nově vznikající školy a doporučuje název „ZŠ Pošembeří“. 
 
- informace k vývoji 
Mgr. Dočkalová předložila komisi pro informaci projektovou dokumentaci plánované přístavby ZŠ. 
Dokumentace byla původně zadána jako celek, následně ale došlo v souvislosti se vznikem DSO 
Český Brod – Doubravčice k rozdělení – Český Brod dělá novostavbu. V současné době jsou 
prováděny stavební úpravy. Doubravčice jsou oproti Českému Brodu ve vývoji pro přípravu dotace 
opožděny. 
Dotace, o kterou bude žádáno, musí souviset s výstavbou školy. Není přitom uznáno úplně vše - 
pouze do určité míry okolo školy - ne cesty, parkoviště, silnice. V současné době se čeká na 
stavební povolení. 
Zároveň se čeká na odhad ceny, která bude s postupem času narůstat. Suma dotace se však 
navyšovat nebude. Od stanovené ceny se bude odvíjet i jednání s obcemi o rezervování počtu míst 
pro žáky ve škole.  
 
3. Školní jídelna 
- informace - změna zřizovací listiny 
Na ZM dne 9. 2. 2022 bude projednána změna zřizovací listiny, dodatek – Školní jídelna bude 
zapsána v rejstříku škol i jako Školní jídelna – výdejna. Příspěvková organizace v současné době 
provozuje školní jídelny v Bezručově ulici, v ulici Bedřicha Smetany a dále nově školní jídelnu v ulici 
Školní v Liblicích. Jedná se o jídelnu liblické střední školy, kam se nyní dováží jídlo uvařené v 
kuchyni v Bezručově ulici. 
 
4. Střední škola 
Od 1. 1. 2022 je střední škola v Liblicích zapsána v rejstříku škol pod novým názvem Střední škola 
managementu a grafiky a novým zřizovatelem je město Český Brod. 
Ing. Doškářová vznesla podnět na vyhlášení konkurzního řízení na ředitele střední školy. Nyní je 
jmenována na dobu určitou do doby vyhlášení konkurzního řízení. 
 
5. Různé – diskuze 
Předseda komise informoval o jednání se společností Prostor, která nabízí školám spolupráci s 
určitými skupinami dětí, kterých se může týkat distribuce drog. Spolupráce by se zaměřovala na 
seznámení dětí s prevencí v kolektivu (preventivní program drogové závislosti).  
 
Na jednání RM v únoru bude potřeba jmenovat nové členy školské rady. 
 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

 
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. 
 
Jednání komise pro školství ukončeno v 18:30 hod. 
 
Termín příštího jednání komise bude domluven operativně. 
 
 
 
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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