
V Sokolově 28.4.2011

Vážení zastupitelé Města Sokolova,

obracím se na vás s žádostí o revokaci usnesení 11/4Z/2011 Stav školské sítě mateřských a 
základních škol v Sokolově a znovuzařazení bodu na jednání zastupitelstva po korektním posouzení a 
projednání se zainteresovanými stranami (včetně pedagogů), odborníky a organizacemi, které mají vztah 
k problematice začleňování sociálně slabých obyvatel do většinové populace. Projednání se týká také 
zástupců rodičů, kteří navštěvují 4.ZŠ v Sokolovské ulici. Zařazení bodu musí korespondovat s úmyslem, 
tj. výše uvedený bod mohl dle mého názoru vyústit např. v konstatování, že školy je potřeba redukovat a 
do kdy.  

Bod byl nekvalitně připraven a jednoznačně připraven pro sloučení. O chystaných krocích byli 
informováni pouze vybraní jedinci o čemž svědčí např. petice ze strany petitentů „Petice proti návrhu 
uzavřít Základní školu Sokolov, Boženy Němcové 1784“. V projednávaných materiálech se 
vůbec nejednalo o rušení této školy a bylo tím vynaloženo zbytečné úsilí a matena veřejnost. V 
neprospěch realizátorů optimalizace školské sítě hovoří také fakt, že tzv.3.ZŠ se změní dle záměru na 
„5.ZŠ“ Běžecká. Možná si tímto krokem aktéři zavzpomínali na doby, kdy tato škola byla opravdu 
vedena jako běžecká nebo atletická nebo také hokejová. Bohužel s názvem ulice to nemá pranic 
společného. Obě petice, které byly pouze vzaty na vědomí, což také vypovídá o ochotě debatovat s voliči 
nad plněním volebních programů.

V neprospěch hovoří argumenty, které zazněly na jednání dne 31.3. Místostarosta pro školství 
(PhDr.Čáslava) ani expertní skupina školu nenavštívili (ačkoli část ze členů velmi dobře zná poměry v 
sokolovském školství). V letošním roce bylo město začleněno do sítě Agentury pro začleňování. V 
minulosti o této aktivitě vedení nechtělo ani slyšet, natož aby byla snaha žádat o evropské peníze na 
rekonstrukci budovy (zabránění enegetických ztrát). Určitě dnes by měla budova větší hodnotu, avšak bez 
možnosti prodat ji pod cenou. 

Je otázkou co bylo záměrem radniční koalice po učinění tohoto kroku. Lidově řečeno - rozprášit 
problém do okolních škol i přes nesouhlas ostatních ředitelů.  Není možné přenést celé třídy i s 
učitelkami. Možná se počítalo s odporem rodičů a s jejich možnou volbou přejít na libovolnou školu v 
okolí bydliště. V tom případě nastane skutečnost, že kvalifikované učitelky s roky trénovanou „svatou“ 
trpělivostí s těžko začlenitelnými žáky se budou bát o svá místa. Naplní se poloprázdné třídy v okolních 
školách, kde je dostatek učitelského personálu... 
Jako jedno z mnoha řešení jsem již zmínil na jednání 31.3. možnost zavést pilotní projekt rozšíření míst 
mateřinek v areálu ZŠ (jak to uvažuje podporovat MŠMT a to se již částečně děje právě ve 4.ZŠ) nebo 
zrušit jeden pavilon např. v areálu 6.ZŠ. 

Co bude se „začleněnými“ dětmi? Ve výuce nebudou stíhat, budou zaostávat, zlobit, učitelé budou 
nervózní, znalostní růst celých kolektivů bude kolabovat, rodiče se budou zlobit na své děti i na učitele. 
Jen zastupitelé budou mít své rozhodnutí úspěšně za sebou ze dne 31.3.2011. 

Přes chmurná slova na závěr doufám, že lze ještě něco změnit, přehodnotit a neholedbat se slovy – 
tak a máme to konečně za sebou, je po volbách a daleko do dalších. Vaše rozhodnutí není jen o 
momentálních ekonomických úsporách, ale o dlouhodobé a systémové investici do vzdělání 
poddimenzované politiky sociálně slabé skupiny obyvatel města.

Děkuji za projednání na některém z vašich následujících jednání v brzké době.

S úctou

Jiří Korbel, 
  Boženy Němcové 1517, Sokolov


