
JEDNÁNÍ KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ - ZÁPIS  
 

Termín: úterý 22. října 2019 

Místo: ZŠ Komenského  

Přítomni: místostarosta Sáblík, paní ředitelky Pažoutová, Poučková, Krákorová a Šretrová 

Čas jednání: 17.00 až 18.30 hodin  

 

 

Program jednání:  

- Informace o naplnění jednotlivých škol  

- Informace o projektech 

- Diskuse, návrhy, požadavky   

 

Paní ředitelka Pažoutová: 

- celkem 830 dětí v 36 třídách, kapacita školy je 900 dětí  

- počty tříd – 5x třída 1. a 2. ročník, 4x třída 3., 4., 5. a 6. ročník, 3x třída 7., 8. a 9. ročník 

- má 100 dětí s individuálním plánem 

- na škole působí 28 asistentů pedagoga 

- začínají s projektem Šablony II. 

- mají projekt Erasmus+, stáže v zahraničí pro pět pedagogů  

- návrh na sezvání zástupců obcí před zápisem, řešit příspěvky z obce Řitka 

- sbor je nyní kompletní, problémem je nemožnost nabídnout bydlení, hlásí se dva 

pedagogové z Trutnova, ale bez bydlení nemohou nastoupit    

 

Paní ředitelka Krákorová: 

- 31 žáků, kapacita je 35 žáků  

- problémem je jeden žák, kterému je 17 let a když má záchvat, jen stěží ho zvládají, znají ho 

od první třídy, ale je nevyzpytatelný a může být nebezpečný, jednou udeřil učitelku 

tabletem  

- spolupracují s organizací z Dobříše, která se stará o problémové žáky  

- Šablony nejsou pro speciální školu vhodné 

- uvažují o grantu „Zelená zahrada“  

 

Paní ředitelka Poučková:  

- 119 dětí, stejná kapacita, 3x25 dětí na Parníku, 2x22 dětí v Edenu, 1x intergované dítě 

- Šablony II budou zahájeny do měsíce  

 

Paní ředitelka Šretrová:  

- celkem 112 dětí, kapacita stejná, třídy 25, 25 a 24 dětí, v detašovaném pracovišti 20 a 18 

dětí 

- pět dětí je integrovaných, jedno těžký autista  

- začínají Šablony II 

- budou žádat grant na „Zelenou zahradu“  

- paní ředitelka uvažuje o odchodu do důchodu, má vyhlédnutou svou nástupkyni 

 

Diskuse:  

- diskutovány problémy v českém školství obecně  

- návrh řešit spádovost i u školek, především obce Kytín a Záhořany  

- je třeba zajistit stanovisko města před zápisem 

- není přehled o soukromých školkách a o počtu dětí v nich  

 

         Zapsal Radko Sáblík 



 

 

 


