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Školky pojmou všechny děti od tří let
Do posledního místa se v novém školním roce zaplní městské mateřské školy. Vyplývá
to z květnových zápisů. Díky kapacitě 580 míst mateřinky přijmou všechny přihlášené
děti od tří let. Navíc k jedné už fungující přípravné třídě zřejmě od září přibude další.
Rodiče dvouletých capartů, kteří měli o umístění také zájem, však musí oslovit alternativní zařízení.
„Ve školkách se zvýší počet dětí, které absolvují
poslední rok před nástupem do první třídy. Ten je
ze zákona povinný, takže tyto děti mají při umístění
přednost. Zatímco nyní jich máme 210, od září počet stoupne na 225,“ uvedla Lucie Mikulová z radničního odboru školství, kultury a sportu. Kapacita bohumínských školek nadto umožnila
přijmout i menší děti, a to všechny starší tří let.
Tím se ale volná místa prakticky vyčerpala. Zájem

o zařazení přitom projevila i téměř stovka rodičů,
jejichž děti ještě tři roky nemají. „Ty odkazujeme
na soukromé jesle Majdalenka, které přijímají děti
od jednoho roku, případně na rodinné centrum
Bobeš. To nabízí obdobnou formu péče,“ vysvětlila
Mikulová s tím, že v obou zařízeních je však kapacita omezená.
Třetím rokem bude pokračovat projekt Benešovy školy, který cílí na děti s odkladem školní do-

cházky. V přípravné třídě se jich bude od září
vzdělávat čtrnáct. O zřízení další přípravné třídy
projevila zájem i malotřídka v Pudlově. „Zatímco
Benešova škola nabízí speci ckou formu vzdělávání
dětem, jež nejsou zcela zralé a mají logopedický či
jiný problém, který jim neumožňuje do první třídy
nastoupit, pudlovský projekt bude jiný. Jeho zaměření bude sociální s cílem podpořit spolupráci rodin
se školským zařízením,“ vysvětlil místostarosta
Igor Bruzl s tím, že v minulosti už v této škole přípravná třída fungovala. Po čase se rozhodla k myšlence vrátit a aktuálně má deset zájemců. O zřízení ještě musí rozhodnout městská rada.
Jana KONČÍTKOVÁ

Velký úspěch malých recitátorů
I přes mimořádnou situaci ve školách se
i letos konala žákovská recitační soutěž.
Vzhledem k opatřením však probíhala online, porota hodnotila výkony dětí natočené na videu.

Dva žáci ZŠ ČSA, třeťák Lukáš Mařádek
a druhačka Sophie Dýčková, obsadili v městském
kole 24. dubna přední místa a postoupili do okresního kola. Vítězstvím si vybojovali účast v krajském kole, které se uskutečnilo 14. května v Ost-

ravě. I zde oba prokázali své dětské recitátorské
mistrovství a skvěle reprezentovali školu i město.
V krajském kole se Lukáš Mařádek umístil mezi
třemi nejlepšími bez určení pořadí a obdržel
zvláštní cenu poroty. Celostátní soutěže se žáci
první kategorie (2. a 3. třída) neúčastní, Lukáš
tedy dosáhl nejvyšší příčky. Oběma dětem gratulujeme a děkujeme všem, kteří se na jejich úspěchu podíleli.
Text a foto: Libuše RÖSELOVÁ
ZŠ ČSA

Vzpomínky na středoškolská léta
lužákem, který přezůvky zapomínal se mnou, jsme
museli celých dvacet minut velké přestávky nosit
po chodbách před zraky všech studentů obří periodickou tabulku prvků, která visela v učebně chemie. Vypadali jsme u toho jako stěhováci. Sama
Bohumínským gymnáziem prošly za sto let tisíce
studentů. Pro většinu byla škola skvělým odrazovým můstkem k další kariéře a řada individualit
dosáhla ve svém oboru věhlasu, který přesáhl hranice města, okresu i kraje. Někteří zasvětili život
vědě, další uspěli na politickém kolbišti a jiné zlákal
svět médií a uměleckých múz. Mnoho velikánů už
nás během jednoho století opustilo. Gymnázium
ale oslovilo ty stále aktivní, aby na svá středoškolská léta v Bohumíně zavzpomínali.

Jakub Pacner (30),

redaktor České televize, na gymnáziu maturoval
v roce 2012.
Na studium na gymnáziu vzpomínám často
a rád. Kromě kvalitního vzdělání, neméně kvalitních podmínek k jeho dosažení nebo skvělého učitelského sboru mi čtyři roky na této škole daly také
mnoho cenných zkušeností a nespočet pěkných
zážitků a vzpomínek. Mezi nimi třeba tu na vůbec
první trest. Pojí se s učitelem Tomášem Hudcem,
tehdejším zástupcem ředitele. Během prvních měsíců v prváku mě opakovaně načapal bez přezůvek.
Vždy jsem se z toho snažil nějak vtipně nebo absurdně vymluvit. Vypozoroval jsem totiž, že má
mimořádný smysl pro humor. Jednoho dne mu ale
přeci jen došla trpělivost a přišel ten nejbizarnější
trest, jaký jsem kdy od vyučujícího dostal. Se spo-

Jakub Pacner

tabule byla neuvěřitelně těžká a hádám, že její existence sahá až do dob vzniku gymnázia. Učitel
Hudec byl chemikář, tento trest byl proto nasnadě.
Pochopitelně na jeho vykonání dohlížel a doprovázel nás. Ostatním studentům názorně vysvětloval,
co se stane, když nebudou nosit přezůvky. Byla to

neskutečná sranda a se spolužákem jsme se při
trestu neuvěřitelně bavili, stejně jako všichni
přihlížející.
S úsměvem vzpomenu také na učitele Vladimíra
Bittnera, který po jednom z mých pozdních příchodů na hodinu zeměpisu a mé snaze vysvětlit,
proč se tak opět stalo, řekl, že bych měl za ty roky
vydat nějakou sbírku výmluv a prodávat ji studentům z nižších ročníků.
Podobných vzpomínek by se našla celá řada. Je
ale třeba zmínit, že jsem měl neuvěřitelné štěstí na
vyučující. Ale ono to ani možná štěstí nebylo, když
je učitelský sbor složený ze samých skvělých lidí. Za
celé čtyři roky se snad nestalo, že bych měl nějakého neoblíbeného učitele. To nebývá na školách
běžné. V tomto ohledu bylo pro mě bohumínské
gymnázium unikátem. Nesmím proto na závěr zapomenout na jednu osobu, která se mi vybaví pokaždé, když na tuto školu vzpomínám. Je jí má
třídní učitelka Ludmila Hrbáčová. Jsem rád, že
jsem mohl být právě v její třídě. Lepší, hodnější
a obětavější vyučující by totiž člověk jen těžko hledal. I díky ní jsou mé vzpomínky na léta strávená
na gymnáziu tak pozitivní.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 14. června ve 14 hodin se ve velké
zasedací síni radnice uskuteční zasedání městského zastupitelstva. Jeho program je k dispozici na www.bohumin.cz, v sekci Radnice, rubrice Úřední deska, na sociálních sítích nebo
v městských vývěskách. Zasedání vysílá v přímém přenosu TIK.
(red)

