Dobrý den vážení rodiče,
jak jistě víte, dne 3. 2. 2021 proběhla na půdě Městského úřadu odboru školství
plánovaná schůzka ohledně přecházení našich dětí na druhý stupeň základních škol
v Roudnici nad Labem. Přítomni byli všichni ředitelé okolních vesnických škol a ředitelé
škol roudnických. Výstupem tohoto jednání bylo, že s ohledem ke kapacitě budoucích
prvních tříd ve školním roce 2021/22, roudnické školy budou přijímat a umisťovat
přednostně své děti, které nyní dochází do MŠ v Roudnici nad Labem a mají v tomto
městě trvalá bydliště. Již nyní je ze statistik MŠMT známo (a na tuto skutečnost jsme
jako ředitelé vesnických škol byli včera opakovaně upozorněni vedením Školského
městského úřadu i jednotlivými řediteli roudnických škol), že roudnické školy mají tzv.
převis a nedokáží uspokojit v rámci školní docházky do prvních tříd ani své vlastní
budoucí kmenové žáky v následujícím školním roce 2021/22.
Druhá otázka jednání se následně týkala přestupu našich současných a budoucích
prvňáčků na druhý stupeň některé ze Základních škol v Roudnici n/L .
V tomto bodě Vás, vážení rodiče, mohu již nyní zcela uklidnit. Ve školním roce
2025/26 a 2026/27, je již nyní statisticky zcela bez jakýchkoliv pochyb, že naši
současní prvňáčci a prvňáčci budoucí, budou do druhého stupně Základních škol
přemístěny z celým kolektivem do ZŠ č.1 nebo do ZŠ č. 2 bez jakýchkoliv obtíží. Tento
pozitivní stav nastane z důvodu odchodu starších silných ročníků, kteří nyní navštěvují
roudnické školy 6. - 9. tříd a otevření druhého stupně v ZŠ Bechlín, který je plánován
na školní rok 2022/23 . Do této školy budou pak směřováni žáci přecházející na druhý
stupeň i ze ZŠ Rovné-Krabčice. Tímto krokem dojde k uvolnění kapacit v roudnických
školách pro naše děti.
Třetím bodem jednání, jak víte a jistě sledujete situaci, se týkal přechodu našich
současných pátých ročníků na druhý stupeň v r. 2021/22. Jako ředitelka naší školy
jsem lobovala, aby naši žáci přešli v rámci celého kolektivu do jedné třídy a to do ZŠ
č. 1 nebo č. 2. I v tomto bodě mi bylo vyhověno a závazná škola k přestupu našich
žáků na druhý stupeň nám bude sdělena na jednání ředitelů dne 29. 4. 2021. Tento
termín byl cíleně vybrán z důvodu, že v tomto období budou již ředitelé roudnických
škol mít přesná čísla o přijatých žácích na víceletá gymnázia a uvolnění tak míst pro
naše děti, tak aby nedošlo k trhání kolektivu, na který jsou žáci zvyklí a byl jim tak
umožněn plynulý přechod na druhý stupeň s minimálním stresem z nového prostředí,
kolektivu a pedagogů. V následujícím školním roce 2022/23 (současní čtvrťáci), bude
situace obdobná a mým cílem je, aby všichni naši žáci přecházeli do roudnických škol
jako jeden kolektiv.
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