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Zápis č. 1 z jednání komise pro školství konané dne 09.04. 2019 
 
Přítomni: Tomáš Charvát, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Mgr. Jiří Slavík,  
                 Mgr. Martin Dušek, Mgr. Pavel Janík, Ing. Darina Doškářová  
  
Omluveni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Jana Bízková 
 
Hosté: Ing. Jiřina Soukupová, projektová manažerka projektu Sdílené radosti a strasti škol III 
 
Předseda komise pro školství zahájil 1. jednání komise v 17:00 hod v kanceláři starosty, přivítal 
přítomné členy a představil hosta komise.  
 
Členové komise pro školství schválili program jednání: 
Program : 
1. Statut komise pro školství 
2. Jednací řád komise 
3. Informace z oblasti školství 
4. Plán činnosti  
5. Různé – diskuze 
 
1. Statut komise pro školství 
 
Pan Charvát vysvětlil statut komise pro školství, jako poradního a iniciativního orgánu rady města. 
Komise se bude zabývat Koncepcí rozvoje školství města Český Brod. 
Pan Janík připomněl, že veškeré materiály související se strategickým a akčním plánem jsou 
přístupné v IBM Notes, rovněž tak materiály ke školství.  Uvedl, že komise je otevřená hostům. 
Komise jako poradní orgán může sloužit i jako platforma pro komunikaci škol a zřizovatele. 
 
 
2. Jednací řád komise 
 
Členové komise se seznámili s Jednacím řádem komise a berou ho na vědomí. Byli upozorněni na 
nově vloženou úpravu hlasování per rollam v čl. 4 jednacího řádu a nově zahrnutou povinnost 
mlčenlivosti. 
 
 
3. Informace z oblasti školství 
 
Pan Charvát uvedl, že po odchodu paní Sahulové nastoupila na místo vedoucí finančního odboru 
paní Ing. Šárka Jedličková. V minulém měsíci byl vypsán konkurz na obsazení pozice koordinátora 
vzdělávání v ORP Český Brod. 
Paní Soukupová uvedla, že byla vybrána pracovnice na finanční odbor, s nástupem od června 2019, 
která zatím s oblastí školství nemá zkušenosti. Ideálem je propojit tuto oblast s projektovou 
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činností a problematiku školství řešit na jednom místě, je zde zároveň projektové pracoviště…. 
uvažují se různé varianty. 
 
Pan Charvát uvedl, že shromažďuje informace o českobrodských školách. Práce na koncepci 
školství by měla mít dvě části – analytickou – shromažďování informací o počtu dětí ve školách, ve 
třídách, počty pedagogů, prostory k vyučování atd. Komise bude formulovat, jak by se školství 
v nejbližších letech mělo vyvíjet – vznik Koncepce rozvoje školství města Český Brod. Je třeba 
zohlednit budoucí nárůst obyvatel v souvislosti s lokalitou Cukrovar, který předpokládá cca 2000 
nových obyvatel a další nárůst asi 800 obyvatel může být v dalších lokalitách města – Západ, 
Jahodiště, Kounická. Úvaha nad vznikem třetí ZŠ – město by samo neufinancovalo, lze jen ve 
spolupráci s developerem. Město má zpracovanou demografickou studii do r. 2030, která 
vycházela z informace, že město Český Brod nemá volné byty, a i když předpokládá určitý nárůst 
dětí, nepočítá s takovou nečekanou záležitostí jako je lokalita Cukrovar. Město zahájilo jednání 
s developerem, aby mohl zahájit stavební činnost, investor se v plánu zavazuje i k vybudování MŠ, 
s tím souvisí zátěž na rozpočet města /čistička odpadních vod, vodojem,…atd./ V první etapě 
výstavby se uvažuje o výstavbě části bytů a MŠ a podle toho, jak se byty budou prodávat, příp. 
bude stavět dál a rozšíří kapacitu MŠ. 
Pan Charvát uvedl, že nejpalčivějším problémem je současná situace v základních školách, které 
každým rokem zcela naplní kapacitu, děti se již učí ve všech prostorách školy, které tomuto účelu 
původně ani složit neměly. Školy přišly o specializované učebny, ze všech jsou kmenové třídy. 
Ředitelé škol přitom mají povinnost přijmout přistěhované děti s ohledem na svou kapacitu, která 
je ale formálním údajem, v případě odvolání nadřízený orgán nehledí na specifika a možnosti školy. 
II. ZŠ má i třicet dětí v učebnách malého nevyhovujícího prostoru. Velký problém je s dělením tříd 
na druhém stupni, jazykové učebny, odborné apod. 
Dalším problémem je výměna vzduchu ve starých budovách školy, uvažují se různá řešení – 
průduchy, výměnná stanice v každé třídě, příp. na chodbách školy.  
 
Pan Charvát informoval o investičních prioritách, které jsou shrnuty v seznamu projektových 
záměrů. Pan Janík upozornil především na aplikaci IBM Notes – Projekty a Jiné aktivity. Další 
dokumenty jsou na https://skoly-orp-cb.eu. 
Paní Soukupová informovala o konání 13. jednání řídícího výboru MAP, kde zazněly aktuální 
informace z projektu Radosti a strasti III, byla aktualizována příloha Strategického rámce (Investiční 
priority - seznam projektových záměrů), vyhodnocen akční plán za r. 2018 a schválen plán na r. 
2019.  
Paní Soukupová dále uvedla, že je připraven dotazník k aktualizaci MAP, získané informace by bylo 
vhodné využít jako podklad pro Koncepci rozvoje školství. Připomněla existující memorandum o 
vzdělávání, které vyjadřuje všestrannou podporu v oblasti vzdělávání /rozvoj škol, provoz, podpora 
pedagogů…/. 
 
I. ZŠ aktuálně – projekt přístavby ZŠ Žitomířská, kde vznikne cca 12 nových učeben 
                         - vybudování jazykové laboratoře – žádost je ve stadiu kontroly IROP 
II. ZŠ – přístavba 2 specializovaných učeben ve stadiu pravomocného povolení. 
 
Mateřská školka Kollárova – výstavba nové budovy školky – je ve fázi přípravy oslovení konkrétních 
architektů na vypracování architektonické studie. 
 
Pan Janík uvedl, že v rozpočtu města je na investice vyčleněna částka 40 mil. Kč. Do škol se za 
poslední léta investovaly nemalé částky /cca 90 mil. Kč/ - proběhlo zateplení budov, v areálu 
nemocnice byla zrekonstruována budova pro I. ZŠ. Dosud se nenašly prostředky na vybudování 
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nové školy, šlo pouze o navýšení kapacity. Nepředpokládá se, že finančních prostředků bude více. 
Je třeba, aby byly tzv. „v šuplíku“ připravené projektové dokumentace. Paní Soukupová doplňuje, 
že toto se osvědčilo např. u projektu – vybudování poradenského pracoviště v budově areálu 
nemocnice. 
 
Ke kapacitním problémům ZŠ pan Charvát uvedl, že proběhly schůzky se starosty obcí ORP, kteří 
měli do konce února nahlásit počty dětí, které od září 2019 přijdou do českobrodských základních 
škol. Odpověď dostalo město pouze od starostů dvou obcí, na svolanou schůzku se dostavilo sedm 
starostů. V místních školách je cca 50% českobrodských dětí, ostatní děti jsou z okolních obcí.  
Pokračuje jednání s obcemi o veřejnoprávních smlouvách /navýšení příspěvku obcí/. 
 
Informace o jmenování školských rad v novém složení – na II. ZŠ již první jednání proběhlo, I. ZŠ – 
bude svoláno v nejbližší době. 
 
Komise podporuje dostavbu ZŠ Žitomířská a MŠ Kollárova. 
 
4. Plán činnosti 
 
Zápisy žáků do ZŠ a MŠ 
Zahájení školního roku 
Vznik Koncepce rozvoje školství města Český Brod 
Návrhy rozpočtů školských příspěvkových organizací, požadavky škol – investice, opravy v rámci 
Fondu oprav 
Hodnocení činnosti komise 
Řešení podnětů a zadání RM, vlastní podněty 
 
5. Různé – diskuze 
 
Pan ředitel Dušek uvedl, že zápisy do prvních tříd již proběhly, mají 80 dětí, z devátých tříd odejde 
55 dětí. Navýšení kapacity opravdu možné není, není fyzicky kam děti posadit. 
Pan ředitel Slavík  – zápis teprve proběhne, bude přijímat cca 89 dětí. 
Oba ředitelé škol řeší nedostatek pedagogů, podávají inzeráty na různá místa, jako určitý bonus by 
chtěli nabídnout byt pro učitele. 
 
Pan Janík upozorňuje na potřebu obnovit spolupráci s IC, pokud jde o informační systém o 
uplatnění absolventů škol na trhu práce - infoabsolvent /www. infoabsolvent.cz/. 
Dále uvádí, že vedení města má do konce dubna úkol z rady města – návrh na využití areálu SOŠ 
Liblice. 
 
Paní Doškářová uvádí, že by přivítala otevřenější komunikaci města s ní, jako ředitelkou SOŠ, chybí 
jí aktuální informace o komunikaci města s krajským úřadem. 
Dále hovořila o praxích studentů na městském úřadě, studenti IT si připadají málo využití. V tomto 
školním roce jsou studenti při praxích spíše chváleni. Ideální by bylo zaměření studia a související 
praxe na „přípravu“ možných budoucích zaměstnanců /tedy vytipovaných studentů se zájmem o 
veřejnou správu/. 
 
Vladimír Jakub Mrvík informoval o nastávajících přijímacích zkouškách na Gymnázium v Českém 
Brodě. Kontinuálně výrazně roste počet zájemců o osmileté studium, projevuje se masivní 
výstavba v okolí Českého Brodu a především na Úvalsku. Pro rok 2019 počet zájemců přesahuje 
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číslo 120, Středočeský kraj se ovšem v minulých letech k možnosti otevření dvou paralelních tříd 
osmiletého studia stavěl negativně. Zájemců o čtyřleté studium je výrazně méně, místní žáci po 9. 
třídě masivně odcházejí především do Prahy. 
 
Usnesení komise – doporučení pro RM: 
Komise pro školství doporučuje radě města pokračovat a intenzivně se věnovat dostavbě a stavbě 
ZŠ Žitomířská a MŠ Kollárova. 
 
 
Zápis z jednání komise pro školství bude předložen Radě města pro informaci a následně vyvěšen 
na webových stránkách města Český Brod. 
 
 
Příloha zápisu: Jednací řád 
 
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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