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Zpráva z proběhlé kulturní akce

Mateřská škola ve světle novely školského zákona

V sobotu 28. 1. 2012 se uskutečnil v místní obecní hospodě Myslivecký ples. Pořadatelem akce bylo Myslivecké sdružení
Zálesák Staré Ždánice. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Svižná těla. Myslivcům se podařilo nashromáždit větší
množství zvěřiny, nějaké dříví a špalky do tomboly. Celý předešlý týden připravovali sál a jeho výzdobu čerstvým chvojím.
Chtěli, aby se hosté cítili jako v lese. Ti co přišli, mohou potvrdit – tančili v lese.
V Šatlavě nechyběla proudem tekoucí „zelená“ a myslivecký likér. To by nebyl myslivecký ples…
I přes velmi malou účast byla na plese příjemná atmosféra a dobrá nálada. Všem těm, co se plesu zúčastnili, patří velké díky za
podporu.
Co se týče ekonomické stránky, musíme konstatovat, že byl ples ztrátový a myslivecký spolek musel sáhnout do svých
vlastních zdrojů. Uspořádat tuto akci je finančně náročné a pokud by i příští rok byla takto malá účast nemohl by se ples konat.
Všichni bychom si měli uvědomit, že jakmile přestaneme navštěvovat společenské akce v obci, nebudeme se mezi sebou znát a
obec přestane společensky žít.
Organizátorům - myslivcům ze Starých Ždánic děkujeme.

Od prvního ledna 2012 vešla v platnost novelizace školského zákona. Významné novinky přinesla i v předškolním vzdělávání.
Posledních dvanáct měsíců mateřské školy nadále zůstává bezplatných. Děti, kterým je, však udělen odklad školní docházky od
úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny již nejsou a budou ji platit v souladu se Stanovením měsíční úplaty za předškolní
vzdělávání. Hlavní změnou školského zákona v oblasti předškolního vzdělávání však je, že do mateřské školy mohou být nově
přijímány děti již od dvou let věku a jejich docházka není nikterak omezena. Tato změna do
práce mateřských škol přinese mnohé komplikace. Mateřské školy jsou především určeny k
naplňování výchovně vzdělávací funkce, tj. nejsou institucí primárně zajišťující péči o dítě.
Tu ale děti mladší věku tří let potřebují především. Tyto děti ještě nejsou dostatečně
samostatné, aby se obešly bez soustavné pomoci dospělé osoby. Jejich umísťování do
mateřských škol je a bude velmi problematické i vzhledem k režimu dne, vysokému počtu
dětí ve třídách, ale také třeba ve vybavení nábytkem, hračkami atd. Novelizace zákona vešla
v platnost v době, kdy zájem rodičů umístit děti do mateřských škol značně převyšuje počet
volných míst v nich. Kritéria přijímacího řízení, která logicky dávají přednost dětem foto: Mateřská školka, Zdroj: www.starezdanice.cz
starším před mladšími, jsou potom některými rodiči vnímána jako diskriminační a vcelku neprávem vidí jako viníka mateřské
školy. Co se týká dalších bodů přijímacího řízení, jsou zvýhodněny děti trvale žijící v naší obci, děti mající v mateřské škole
staršího sourozence a děti s opakovanou žádostí o přijetí.
Zápis dětí do naší mateřské školy probíhá v průběhu měsíce března. Každý kdo má zájem se po předchozí domluvě může do naší
mateřské školy přijít podívat a získat podrobné informace o přijímacím řízení a chodu naší mateřské školy. Tyto informace jsou
rovněž volně dostupné na http://www.starezdanice.cz/skola/
Běla Zetková

Problematika – alkohol před obchodem Jednota COOP!
Stále se nedaří vyřešit nešvar, který by nám všem neměl být lhostejný. Jedná se zejména o požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství před obchodem Jednota COOP. Této problematiky se týká Obecně závazná vyhláška č.2/2009 a v ní je
přesně popsáno, kde se nesmí požívat alkohol. A když, tak za jakých podmínek. Tato vyhláška je vyvěšena (opakovaně) v
prodejně, tudíž nikdo nemůže říci, že s vyhláškou nebyl seznámen. Překvapuje mě, že tato vyhláška managementu Jednoty vadí.
Při osobním rozhovoru mi bylo sděleno, že si nepřejí mít obchod polepený letáky. Ostatně neznalost zákonů neomlouvá
a vyhláška je pro naši obec závazná. Domnívám se, že vedoucímu managementu Jednoty, jakožto majiteli prodejny a pozemku, je
tato věc zřejmě lhostejná. Je mu jedno, že dotyční jedinci musí při postávání před obchodem chodit na toaletu a pohled na ně není
dvakrát příjemný. Zkrátka majitel prodejny je spokojen s tržbou a neuvědomuje si, že i o slušné zákazníky může přijít. Což v dnešní
době není nic neobvyklého. O problematice byla informována Policie ČR a požádána o pomoc při řešení tohoto nešvaru. A to
je výčet kroku, které jsme provedly. Je v našem zájmu provést nápravu.
Ovšem konat musí především majitel prodejny! Měl by si na svém pozemku zjednat pořádek a udržovat ho v přijatelném stavu.
MA

Zprávičky ze základní školy

SPOZ Staré Ždánice Vás zve do sálu Obecní hospody ve
Starých Ždánicích na II. Velikonoční jarmark.
II. Velikonoční jarmark se koná 31.3. od 13,00 hodin

foto: ZŠ ještě před rekonstrukcí, Zdroj: www.starezdanice.cz

A už nám začalo druhé pololetí školního roku. V
lednu 2012 proběhl zápis do 1. ročníku, kterého se
zúčastnilo 11 dětí ze Starých Ždánic. Výuka ne
vždy probíhá ve školních lavicích a proto
pravidelně 1x měsíčně navštěvujeme divadelní
představení v rámci literárně - dramatické
výchovy. V měsíci lednu a únoru to bylo
představení ochotnického divadla ve Slepoticích
(Princové jsou na draka), za dětmi přijel do školy
se svým programem kouzelník Waldini, klasické
půlmetrové marionety zahrály veselou pohádku O
princezně Rozmařilce a začátkem března to bylo
divadelní představení v mateřské škole. Pro
obohacení výtvarné a pracovní činnosti
pravidelně spolupracujeme s paní výtvarnicí,
která má pro děti připravené různé techniky práce.
Te n t o k r á t t o b y l o p l s t ě n í „ v ý r o b a
přívěsku”technika se kterou se děti ve škole
setkaly poprvé. V únoru zaměstnanci školy
pořádali tradiční Velký karneval, kterého se
zúčastnil opět velký počet hostů a děti předvedly opravdu krásné masky. Touto formou chceme ještě jednou poděkovat všem
sponzorům, bez kterých by nemohla být bohatá tombola, a všem rodičům, kteří pomáhali při zajištění akce. Naše škola se zapojila
do projektu EU - peníze školám a v současné době již je vybavena novou IT technikou, kterou by si bez této dotace nemohla dovolit
- interaktivní tabule v obou třídách a počítačová učebna se 6 novými tablet počítači. V současné době jsme se již zaměřili na
přípravu školy v přírodě pro žáky naší školy. Vzhledem k tomu, že se 2. května otevírá nově opravený plavecký areál v Pardubicích,
zajišťujeme pro nový školní rok pořádání plaveckého výcviku pro naše žáky.
pracovníci školy ve Starých Ždánicích

Součástí jarmarku bude:

velikonoční dekorace
prodej rakytníku
prodej medu
prodej bižuterie
keramika
pletení pomlázek
pletení košíků
bytové dekorace
a jiné

Změny na obci aneb „Škatulata hýbejte se naší radnici”
28. 12. 2011se uskutečnila mimořádná porada a zároveň veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na poradě rezignoval
na post zastupitele obce pan Milan Šanda. Ihned po poradě se uskutečnilo veřejné zasedání, a na něm nepřijal post
zastupitele ing. Dušan Šeps. Další kandidát, pan Jiří Dalecký, který byl na této schůzi osobně přítomen, kandidaturu na
post zastupitele obce přijal.
Dovolte mi, abych novému zastupiteli, panu Daleckému, popřál hodně pracovních úspěhů.
MA
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