Slovo ředitelky školy k přípravě školního roku 2015/16
Vzhledem k velikosti školy je obvyklé, že každý rok přicházejí noví učitelé a někteří, kteří zde
učili, odchází – mění své působiště, mají nabídku mimo resort nebo jim prostě končí pracovní
poměr. Změna při přechodu na nový školní rok může nastat v kterémkoli ročníku. Jedná se
o změnu jak třídního učitele, tak učitele, vyučujícího daný předmět.
Třídní učitel se mění zpravidla ve dvou případech.
1. Vlivem změny počtu dětí v ročníku. Nastane-li takový úbytek žáků (např. vlivem
stěhování, neprospěchu, odchodu na víceletá gymnázia…), že lze sloučit tři třídy ve dvě nebo
naopak, když se navýší počet žáků a dvě třídy se rozdělují na tři. Pokud jsou počty jisté už
v červnu, změnu lze provést a oznámit ještě do konce školního roku. Protože se ale počet
žáků mění ještě i během července, srpna a září, může k témuž dojít i na konci prázdnin nebo
v krajním případě i v průběhu roku. Maximální počet dětí ve třídě je stejně jako v oddělení
školní družiny, třicet žáků.
2. Z organizačních důvodů. Personální změny ve sboru, dlouhodobá nemoc učitele, náhlé
organizační komplikace apod.
Změna vyučujících v předmětech je nezbytná v mnoha případech, například:
a) tam kde dochází ke slučování nebo naopak dělení skupin v předmětech (dělení na skupiny
určují školské předpisy, nezáleží na podmínkách školy nebo libovůli ředitele školy),
b) pokud dojde k přepočtu hodin v úvazcích učitelů (výše úvazků je stanoveno závaznou
vyhláškou MŠMT, počet hodin v jednotlivých ročnících a skladba předmětů jsou stanoveny
v ŠVP),
c) ve specifických případech (specializace učitele a potřeby žáků, zdravotní hendikepy apod.).
Všechna chystaná opatření mohou výrazně ovlivnit výsledky opravných zkoušek na obou
stupních školy, které nemohou proběhnout dřív, než v posledním srpnovém týdnu.
V důsledku těchto zkoušek pak může dojít ke změnám počtů žáků ve třídách, skupinách či
ročnících a tím pádem i v úvazcích a počtech tříd.
Jak z výše uvedeného vyplývá, veškeré změny, které mohou nastat, se nedají naplánovat. Dost
dobře tedy nelze s časovým předstihem přijímat nějaká okamžitá a definitivní řešení. Příprava
školního roku je složitá, každý zásah si žádá důkladnou analýzu a zvážení všech pro a proti. Jistě
opět budou ke konci roku kolovat zaručené zprávy o chystaných opatřeních, jak jsme toho
svědky každý rok. Pokud budou změny jisté a definitivní ještě do závěru letošního školního roku,
budeme o nich samozřejmě rodičovskou veřejnost informovat bezprostředně. Ve většině
případů je třeba ale vyčkat na počátek nového školního roku. Práce na organizačním
zabezpečení školy na nový školní rok nekončí posledního června, ale probíhá opravdu ještě po
celé období hlavních prázdnin.
Znovu žádám Vás, rodiče, o pochopení, a pokud budete mít nějaký dotaz, prosím, abyste se s ním
obraceli přímo na mne anebo na zástupkyně. Pakliže budeme znát odpověď, rády Vám ji sdělíme.
Nežádejte však, abychom komentovaly a vyjadřovaly se k něčemu, o čem ještě nebylo definitivně
rozhodnuto.

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení.
Mgr. Eva Hertlová
ředitelka školy

