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Kroužky, kurzy, vzdělání

ŽN - ZÁŘÍ 2017

Nový školní rok klepe na dveře
Úderem osmé hodiny ranní v
pondělí 4. září se opět po dvou
měsících rozezní školní zvonek.
Začne školní rok 2017/2018.
Situaci na žďárských základních
školách pro ŽN přibližuje Alena Prokopová z odboru školství,
kultury a sportu.
„Ve školním roce 2017/2018 usedne do školních lavic cca 233 prvňáčků, dárkem od města budou jako
každoročně omalovánky se zajímavostmi města Žďáru n. S. a malé
balení pastelek,“ říká na úvod. .
Na všech čtyřech základních
školách bude k 1. 9. 2017 celkem
cca 2.074 žáků..
Konkrétně na ZŠ Komenského
2 cca 462 žáků, na ZŠ Komenského 6 cca 262 žáků, včetně přípravné třídy (11 žáků). V ZŠ Švermova 4 bude cca 860 žáků, z toho

106 žáků v ZŠ Santini. ZŠ Palachova 2189/35 hlásí k 1. 9 asi
490 žáků.

Projekt Obědy pro děti
využívají i žďárské školy
Od loňska běží v ČR ministerský dotační program na proplácení obědů žákům základních škol
ze sociálně slabých rodin. Jeho
smyslem je, aby se školního stravování mohly účastnit všechny
děti, tedy i z rodin v hmotné nouzi.
Jak je to s projektem „Obědy pro
děti“ ve žďárských školách, a bylo
jej v minulém školním roce třeba
využít i ve žďárských ZŠ?
Na to Alena Prokopová odpovídá, že dotační program „Obědy
pro děti“ využívají Základní škola
Komenského 6, a to pro 28 svých

žáků, a dále Základní škola Švermova 4, pro 6 žáků školy. „Jedná se
o žáky ze sociálně slabých rodin.
Dotační program není využíván v Základní škole Komenského 2, ani Základní škole Palachova
2189/35,“ dodává Prokopová..
Situaci v sedmi městských
mateřských školkách, zaštítěných
příspěvkovou organizací Mateřská
škola Žďár nad Sázavou, mapuje pro ŽN ředitelka Iveta Klusáková.
Od září má do MŠ nastoupit asi
684 dětí, z toho 106 dětí bude
mladších tří let. Otevře celkem 29
tříd, celková kapacita MŠ je 716
míst. V červnu ze žďárských školek odešlo 220 předškoláčků.
K potravinové pomoci dětem ze
sociálně slabých rodin se v novém
školním roce 2017/18 zapojují i
městské mateřské školky. Jak ředi-

telka Iveta Klusáková vysvětluje,
operační program potravinové a
materiální pomoci, pod názvem
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, slouží k zajištění úhrady části nákladů za obědy
(100 % hodnoty potravin) za děti,
jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. „Toto posuzuje ÚP ČR , a
bude to hrazeno z Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám. V MŠ
Žďár nad Sázavou jsme navrhovali
12 dětí, zatím je ÚP schváleno pět
dětí,“ informuje ředitelka.
Cílem projektu je zajistit pravidelnou kvalitní stravu ve školní
jídelně a vypěstovat zdravé stravovací návyky. Dále zvýšit účast
dětí v předškolním vzdělávání a
zlepšit docházku do MŠ, a také
vyrovnat startovní pozice s pozicí
ostatních dětí na prahu povinné
školní docházky.
-lko-

