Vážení rodiče, oznamujeme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně
statusu MŠ Hurbanova, která byla doposud pár let školou speciální,
resp. zřízena dle § 16 odst. 9 školského zák. Od 1. 1. 2019 se stává
MŠ Hurbanova školou běžnou s 5 třídami speciálními, ustanovenými
dle § 16 odst. 9 školského zák. Třída Berušek se mění na třídu běžnou.
Od 1. 9. 2019 budou v naší MŠ 3 třídy běžné (+ tř. Sluníček a tř.
Kytiček). Třídy Hvězdičky, Motýlci a Sovičky zůstávají třídami, které
jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 školského zák. Upřesnění proběhne až po
zápisu dětí do MŠ (květen 2019).
Odůvodnění:
- dle požadavku vyplývajícího z § 16 odst. 9 školského zákona –
lze do speciální třídy od 1. 9. 18 – zařazovat pouze děti s vyšší
mírou podpůrných opatření /PO/ - nelze tedy zařadit děti s
běžnými vývojovými logoped. vadami, zdravotně oslabené, s
alergiemi, atd…
- nelze uspokojit velký zájem rodičů dětí zdravých a s nižší mírou
podpůrných opatření
- zachovat původní záměr školy, tj. integrace-inkluze, společně
děti zdravé a se speciálními vzdělávacími potřebami – s vyšší
mírou PO
Z tohoto důvodu žádáme Vás, rodiče, o spolupráci i v případě
rediagnostiky, kterou je škola mj. povinna ve spolupráci s Vámi a s
SPC u dětí vykonávat v případě, že došlo ke zlepšení nebo ke zhoršení
v oblasti vzdělá vání, aby čerpání dotací nebylo neoprávněné.
Vzhledem k tomu, že dojde ke snížení PO v běžných třídách a tímto ke
snížení oprávněných dotací, je třeba navýšit počet dětí v 1. tř. (22) a
ve 4. třídě (23). V 3. tř. počet dětí zůstává (18). Dlouhá léta jsme tyto
vyšší počty měli v 1. a 4. třídě a v žádném případě nedocházelo
ke snížení kvality vzdělávání nebo ohrožení bezpečnosti dětí.
Můžeme Vás ubezpečit, že nadále děti budou spokojené a doufáme,
že i Vy, rodiče.
Děkujeme za pochopení.

