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.I..rřoce2oo{skončilvDoviDnéosnow'kteÍébylyna}rEzeíYÍáDcovými!zdě. l.-t po|€kFo obnouJ v€nkova čR ná sÝ{ ledlové schůá qdal pŤohlášerí'kÉÚu'

\ / ra"*r"'i J."*".'. bodnesvsa*tutozmenu nixao ''"-i'l.d''il". 
fio*"o- \ nesoulůsí s nfurbemzněny 6nanco!ád r€8ionátniho školsM' Důvod?

v '{''J6;Jr;lh.,školBM. 
souČaBD'i stav,kdyexistují desítlqbajskýdnor- U zástupce MŠMT ČR Předlreslna podzimnlchDnecb malých obcí ve \4/škové

mativr! k<ly řeáteÉ školnevěd! sjalými pin&l moirou Počítat a kdyněkt€Ťé školy a P.áz€ st€rostůmvizijak ztlěrť! qlar:v.á1zálládích.škol. zadáníjejednoznač-

pramú;riau'arrynasa"'aaektlá.ůb;oríeaunakvErit"výu}y,n€níudřá. tebý. né - ušedit poměmě velté nng{č$l část}yidluď do mezd-'ryry T. "p&9b:Ť.4
ímnceptu,tteryjsrrel"dstď'iliveřejnost!D'staWjerne.1asnéáror'*poanírrrys€posPojujínap€řaleluítřídyna2.stuPn'c!úp]nýchzl1íad:lí:ltškotpod1ešab
pro*áro,y a aaúme r"ótetúm ško|jistotustabi]n$; rozpočnr" MinisteŤstvo sťa- rry z xz4 žákú na rďní}. Toto schéma a'menáfaktickli zálik plDé orBedzoÝa!ých
.noví 

vrasoÍ norrrratry, které budou;dPoúdať aktuálním.potřebán ŤegionálDlho záldadÍdó školv€ ven}ovském eŤoBt9I*'s!9l{ P'Žádál 
o zdúvo&éní odpověď

školsM. byla nejprýe vjz€ plné kvariÉkovEDo'd učitelú - kdÉ toto zdth/odnérú PřítoTtÍ3I,
U!'ědomujeEe si přitom specifrďé pode\ venJ<ovských škol' Pro t9}zvané ma- sum€Dty v'uárili, Pronesl ástupc€ MSMT trový áI8u.lnmť' g. sDahu o zklláutoe

rotaty i..o *i'rr'"j".é. zvlá'štrú.rrormativ, dfty kierérou by měly 1epší !od- Ú]ky. Na opakolEné dotazy, zjakých Ýýsledkůprhází.a co rEá bía rcálíýrttvístu-
gínkv oež dnes. st"i"É tak úceme podpořir Ežnáškoly' ve kteÚcl se u!Í ž.áci se pefi" ah'y n€došlo k prosté prok]anaci pan Filke neodpoýěděl. stejdě tak to bylo

á.uátrríro postlx."i"' či ze sociilně.zrretýodr:éDého prosďedL Problemarj- 3 odpovědt na dotáz, co .Ela|a celou dobu škotú tospe].ce. přoč

ka inkluze i; dnes t€šeÍn nec!'stémově pÍosďeilnicMm mEožsru.í 
'.jzí}'ch 

kťaj- sáúospfávy, kd€ jsou špatné školy. o co tedyjde? ojediné-o uš€tření peněz for-

sty"t prtpíatm a 16dy rozvqoýh prograurů" aotacemi 
- - 

. mou vÉoz€ní nqmalého.Počtu učitelů - a tiÚ o nap|něDí

;"#ffi.'",ffi ;:r$m.muí;ffi;t P ro & P roti ii:i*}ihtr'lÍ:"[i:ffi" $[iliř^ilŤó;'?
r'o.y.o .Íáy 

'" 'olit 
ti-i. optirú]íí Dap]íěnosti žÉtrr Při pří!tup\žák'rJn-' Padrc ro#i:ťlajínetativDíjely (dŤogy'

.",'li- pol* zaku."ay.říd" dosuou .t"jay obj". P€nězjako ďtd& kde tito ž.áci atkohol, šikaN) abudujífakickyy'tůk mlstu" odhrdžákvÉel'kde rodiěev&í' co

ngsol! s dětDi děje v každém ď'mžiku a děti jsou 3 Íodiči vázány na woÍ školu" bU-

M]ebyc! útěl vwrátit tři mýty, kteŤé se objevují vtrledjicb. zá př!é' ž€ naše rďor- d€me děti bodiny pře\ážet do d€.ítky kibmetrů \'zdálenÍŤh ,'kvEliEúch" a veskze

o,"p linrutu p,. '."l"*rt áira"ax gmú sií,""", kdy školqkeú n€íaplní ďí- !íonyndch to\"áÉrr aa!zděláď, ukadÍeme d&€m velkou část čaju \ňodného na

du miniEúlnlm počtem žlrkir' dotuje zřizo\del, pladuž ánes. pokud chce mít obec kÍo''ž,*y, abyj.j,tŤávtlypogt6ánÍnkolemč€káren,kdejtmochofiěněkdo proz-há-

školqkeránedosahujerninirláníbopočtuž.ákúvetřídě,musínánidoPlác€t.vtom ceDl času Dabídn€ debá ÍBrijánku. N€méně dúležitáje otázk4 kdo zaPltd dopŤar'u

nenínďekoncepcenikerst(nová á co s v€nko!'skírni šl(olámi,kelé dn€s á derurěteroŤizrrjí přemrštěrré'pfupisy.sta-

JestliobecáiBtíž.enadofíá!c!váDíško1n€mápený€,mt1ž€školutť.Dsfofttot\rbúbezPečoostrúčih]gienické.Ažedostanoupřidánonámďotří.lláMs
rra maloďídiu a myji podpcilíme i z trleďska zaji.štění dopr.l'Dí obslŮžností při do- tak fakid(yven}ovské škotsMpodpoluje? Kdo.samospÉvám zďuď' že s€ n€jedÍú

;rauolzem a.r'Áá i.'p.ne do sorrseddvesnice. jen o ch},trístiku arc druhém kole zrušfine ku]lí nutnostt,pdbomého yidéláráÍí"

bn't'ý- 
"'ýt"^j"' 

z" ct.t", k€rájsme v souúslosti s novoukoncePdffnanco!-ání izb'ytek!Énko$kÍ'cl'škok

Dředfov ťiso.u tonečná. Nejsou MinisteBtvo přišlo s uÍčítým návÍhcm, ke tšeŤé- lpřeslEdilébíúspornaj€dnotltvFhškoláchbudepÍoudIž€Dízáldaddcltš}otPo-
.mu 

rro rz le,dna sbíralo pňpoi''tryoa oau.a verejnosti. vtéto ďtvllijsoupřipo- třeba sá}nouttrlůoko do obecních Íozpočtů" Toj€ dlouhodobě n€Ťeálné. co tedy

mlnky vyhodDocováíy á bidou dáe rtiskutovány. Konečnou podobu b}'cbom méIi zbud€ samosprÁ/ámjinéhon€ž si škovzavřÍt salny?

rádi dokonce černazorz Pro zen! která téměř d!ť staled Ďudolrla s''sÉn uákladního ško]sM e kde ú.ťoveň

za ďed se objenljí spekulace, ž€ chc€ miDsteŤstvo Íďormou ušeďit p€nJze. Nenl staiu a 9Ďa\'enosti budovje přlklád]rá i ve stovDjní s nejqspělejšími z€měňi'j€ to

lo Drďýda. z;sioná;firc školství nefitizí ani koruía. Finánc€ chcemJpouze spra- Žpran'dceréšpant^^žcsÍovná \'ýŤledkůlzdě1ánín€Íúpovzbudivé?UÍčitěldžný

i,eáwě a eretěvně prerozaell Řeďtelé, kt€ří mají své školy dobře árgaaizowa- ptobléE, ale řeš€!íňneDíanesÍ!íbýtformaryzíclé líkvidá.even}ovský.hškol. Náš

né, dnes dopláajr rra ty' tteří !€dou školu, řehěme méně eřekď!íě. Á tó se Eusí venkovje vposle<lrídotř bodně zkd's+'pÓPuli'dckých snahjsne zažili za uplynrná

nnéniL létanesčeBř. věřírE; že ani tento nápad ácát}a neProjde.
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