Stanovisko ředitele školy
Vážení rodiče,
v minulých dnech se objevila na veřejnosti petice, která začíná větou „ My níže podepsaní
nejsme spokojeni se situací na prvním stupni naší ZŠ“ a pokračuje nesouhlasem se
slučováním tříd a změnami vyučujících. Vzhledem k takto formulované petici a nejrůznějším
dohadům, které u méně zasvěcených mohou vyvolat obavy, se chci k situaci vyjádřit.
Ano, dojde ke změnám vyučujících na prvním stupni. Do důchodu odchází p. uč. Vejběrová,
na mateřskou dovolenou p. uč. Nešetřilová, učit do Přelouče p. uč. Soldánová/ bydlí
v Přelouči/. V současné době máme uvolňující se pracovní místa obsazena novými
učitelkami, se kterými jsem jednal a dohodli jsme se na nástupu do naší školy.
V novém školním roce budou třídy obsazeny takto:
1. třídy: Mg. Zálabská
Mgr. Bílková – 30 let praxe na 1.stupni, z toho mnohaletá praxe v pozici
ředitelky málotřídní školy
2 třída: Vítězslava Stodolová , učitelka 1. stupně, praxe učitelky a vychovatelky ve
speciální škole a pedagogické asistentky, praxe ve ŠD
v naší ZŠ, řadu let vedla cvičení pro maminky s dětmi
při naší ZŠ, bydliště Choltice
3.A třída : Mgr. Benešová
3.B třída: J. Krupová – absolventka University H. Králové- Pedagogické fakulty
Praxe: Steenwijk-Nizozemí – škola Daltonského typu
Dhaka-Bangladéš – školící pracovník pro tamní učitele, praxe ve
školách
4. třída : Mgr. Bukáčková
5. třída: Mgr. Nevečeřalová
Pokud budou schváleny krajským úřadem, tak na místa asistentek pedagoga
opět počítáme s p. Bornovou a Zářeckou.
Z výše uvedeného lze tedy vyvodit, že personálně je škola kvalitně zajištěna a nastalé
změny nejsme schopni ovlivnit.
Počty žáků ve třídách stanovuje vyhláška Ministerstva školství č. 48/2005 ve
znění pozdějších předpisů, §4, odst.7, která říká, že nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
Podle Školského zákona č.561/2004 ve znění pozdějších předpisů §23, odst.3 může
zřizovatel povolit výjimku do 4 žáků nad stanovený počet.

V příštím školním roce by mělo nastoupit do první třídy 31 žáků. Snažíme se
držet pravidlo, že první třídy zřizujeme dvě, abychom poskytli prvňáčkům co největší
péči a usnadnili jim nástup do školy.
Plánované sloučení stávajících prvních tříd / 13 a 15 dětí/ je plně v souladu
s výše uvedenou vyhláškou. Třídy v těchto malých počtech žáků jsou pro školu
neudržitelné. Vyšší počty žáků ve třídách prvního stupně nejsou žádnou výjimkou.
Pro Vaši informaci je třeba ještě dodat, že množství finančních prostředků
poskytovaných státem školám / mzdy, odvody, zdrav a soc. pojištění, učební
pomůcky, učebnice/ je dáno počtem žáků ve škole, nikoliv počtem tříd.
Zřizovatel, tedy městys Choltice, financuje náklady na provoz školní budovy a její
vybavení.
Vážení rodiče, nabízíme informativní schůzku za účasti starosty městyse Choltice Mgr.
Bolka, ředitele školy Mgr.Kaliny a předsedy školské rady Mgr. Pavlíka dne 21.5. 2014
v 16 hodin ve školní jídelně.
Mgr. Aleš Kalina

