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Vážený pane starosto, 

tímto dopisem bychom chtěli reagovat na informaci, ohledně otevření pátého ročníku na 

základní škole Prácheň. Chápeme, že základní škola na Práchni se dlouhodobě potýká s nedostatkem 

žáků a vedení školy tak hledá možné způsoby řešení. Nicméně je pro nás nepřijatelné, aby se řešila 

situace způsobem, který poškozuje druhou základní školu v Kamenickém Šenově.  

Základní škola „náměstí Míru“ v posledních několika letech úspěšně buduje zázemí a daří se jí 

navyšovat počty žáků. Postupně jsme s počtem žáků překročili hranici 300 a v současné době se 

pohybujeme kolem 360 žáků na prvním i druhém stupni ZŠ. Neustále se snažíme investovat do rozvoje 

vzdělávání, zařízení a držet krok se současnými trendy. I přes velmi nepříznivou situaci na trhu práce 

se škole daří zajišťovat kvalifikované učitele a zajišťovat tak výuku na vysoké odborné úrovni. Výraznou 

měrou na dané situaci je taktéž aktivní čerpání mimorozpočtových zdrojů, které si škola ve velké míře 

zajišťuje sama (dotace Libereckého kraje, MŠMT, EU).  

S obavami jsme tedy vyslechli informaci o chystaném zavedení pátého ročníku na Základní 

škole Prácheň, což by mělo řešit neuspokojivou situaci s počtem žáků na této škole. Město Kamenický 

Šenov jako zřizovatel by mělo v této situaci zaujmout jasné stanovisko a zhodnotit současný stav a 

následný vývoj v oblasti školství v Kamenickém Šenově.  

Základní škola „náměstí Míru“ se i přes veškerou snahu v současné době taktéž potýká s malým 

počtem žáků v jednotlivých ročnících. Pro tento školní rok bylo nutné z těchto důvodů dokonce 

přistoupit ke spojení jednoho z ročníků, abychom mohli zachovat nižší počty žáků na prvním stupni 

základní školy. Současné financování regionálního školství pro úplné školy je postaveno na kapacitě 24 

žáků na třídu, které zajistí optimální rozdělení finančních prostředků pro pedagogické i nepedagogické 

zaměstnance. Situace, která nastane odlivem, byť malého počtu žáků, citelně zasáhne život i v naší 

škole.  

 Jsme toho názoru, že situace na Základní škole Prácheň je potřeba řešit na úrovni Města 

Kamenický Šenov. Současným rozhodnutím vedení školy o zřízení pátého ročníku se jen oddalují 

v současné době nastalé komplikace a zároveň se nepřímo zasahuje do organizace školy druhé, čímž je 

vlastně trestána škola „náměstí Míru“ za úspěch. Podobně bychom mohli rozvést diskuzi i nad 

nekoncepčním záměrem vzdělávacího systému v Kamenickém Šenově, kdy se neustále rozevírají 

pomyslné nůžky mezi školními vzdělávacími programy obou škol.  

Navrhujeme tedy, aby byla zahájena diskuze nad možnostmi, jak současnou situaci řešit. Nabízí 

se jistě několik variant, které jsou sice svým krokem zásadní, ale mohou vést ke stabilizaci současné 

situace a jistě i ku prospěchu vzdělávaní v Kamenickém Šenově. Nabízí se otázka sloučení škol pod 

jeden celek, zachování mateřské školy či např. dofinancování prostředků na mzdy zaměstnanců. Není 

však možné akceptovat jednostranné řešení, které vychází z podstaty umělého navyšování žáků na 

úkor již fungující úplné školy.  



Ubezpečujeme Vás, že situace ve školách ohledně naplněnosti v Kamenickém Šenově není 

dobrá již nyní a výhledově se bude dále zhoršovat. Žádáme vás proto zdvořile, leč důrazně, abyste 

nepodpořil zavedení pátého ročníku na Základní škole Prácheň a situaci řešil na úrovni zastupitelstva 

Města Kamenický Šenov.   

 

Mgr. Martin Karhan  (ředitel školy) 

Školská Rada zastoupena předsedkyní: Ilona Urbanová   

Odborová organizace při Základní škole zastoupena předsedou: Mgr. Josef Petrus  

  

 

 


