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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.  

Datum a čas: 19. 1. 2021 od 14.00 hodin  

Místo konání: on-line 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o SWOT analýza – inkluzivní vzdělávání  

o Děti s OMJ 

 

1. OMJ 

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko informovala členy PS o výstupech KAP 

v souvislosti s tématem dětí s odlišným mateřským jazykem. Dle výsledků KAP je ORP 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav řazen na přední místa s výskytem dětí s OMJ.  

- Zřizovatelé MŠ s nevyšším počtem dětí s OMJ: 

o Brandýs and Labem – Stará Boleslav – 255 

o Mladá Boleslav – 217 

o Kladno – 198 

- Zřizovatelé ZŠ s nevyšším počtem žáků s OMJ: 

o Mladá Boleslav – 561 

o Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 432 

o Černošice – 428 

- ZŠ s nevyšším počtem žáků s OMJ: 

o ZŠ Václavkova, Mladá Boleslav – 133 

o ZŠ a ZUŠ Líbeznice – 80 

o ZŠ Palachova, BNL – 69 

Výše uvedené jsou data i roku 2019 z KAP. 

Ve spolupráci s odborem školství města Brandýs and Labem, jsme získali aktuální čísla. Ke 

dnešnímu dni  máme ve spádových mateřských školách (Odolena Voda, Brandýs and Labem 

– Stará Boleslav, Čelákovice, Klecany, Líbeznice, Úvaly) celkem 101 (MŠ) a 352 (ZŠ) dětí 

s OMJ. Nevyšší koncentrace je pak v Čelákovicích (MŠ Rumunská 18 dětí, MŠ J.A.K 10 dětí), 

v Klecanech 15 dětí a v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi do 10 dětí v každé MŠ. 

Ve spádových základních školách ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je celkem 352 

žáků s OMJ. Nevyšší koncentrace je na ZŠ Palachova (9,3 % z celkového počtu žáků), 7,2 %, 

7% a 6,9 v budovách v ZŠ Líbeznice.  

Nejčastěji se jedná o děti rodičů z Ukrajiny, Slovenska a Ruska.  

 A V příloze zasílám zpracované tabulky.  
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Pro Mateřské školy vydala META o.p.s metodiku – je ke stažení na stránkách https://meta-

ops.eu/ a také jsme ji uložili na stránky MAP Brandýsko v sekci Inspiromat MŠ. 

Další užitečné odkazy: 

https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/odborna-literatura 

https://meta-ops.eu/ 

http://www.auccj.cz/ 

https://cizinci.npi.cz/ 

PS pro rovné příležitosti navrhuje oslovit školky s nevyšší koncentrací dětí s OMJ, zda by stály o 

pomoc a jako konkrétní pomoc by ocenily.  

Některé ZŠ v Brandýse nad Labem zřídily kroužky doučování češtiny pro cizince.  

 

 

2. SWOT analýza  

 

Dále se členové PS RP schválili vypracovanou SWOT analýzu – viz příloha. 

 

3. Příští setkání 

17. 3. 2021 od 14.00 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs 

nad Labem nebo on-line dle aktuální situace.  

Úkoly do 17. 3. 2021:  

- Koordinátorka MAP II zjistí možnosti SPC ve Staré Boleslavi 

- Paní Holíková zjistí s lektorkou možný termín a čas semináře s tématikou OMJ + 

požádá lektorku o krátkou anotaci k semináři, abychom mohli připravit pozvánku. 

- Jana Divoká – zjistí možnosti lektorky Katky Bajdové 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 21. 1. 2021 

Zapsala: Emilie Koťátková   
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