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V Dalovicích dne

-

01066/18/ZŠ

Monika Brabcová

29.11.2018

Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2018

Vážený pane jednateli,
k Vaší žádosti ze dne 26. 11. 2018, která byla povinnému subjektu doručena dne 27.
11. 2018 a kterou je požadováno poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ohledně
následujících otázek:
a) Vyučují na Vaší škole na I. stupni i učitelé muži? Kolik je jich % z celkového
počtu učitelů 1. Stupně? Jaké předměty učí?
b) Kolik % týdenních vyučovacích hodin je reálně odučeno plně aprobovanými
učiteli.
c) Kolik má Vaše škola k dispozici plně kvalifikovaných zkušených
elementaristek pro obsazení funkce třídní učitelky 1. třídy ve školním roce 2018/19 a
jaká bude situace ve školním roce 2019/20? Jakou používáte strategii při přidělování
třídnictví na I. stupni? Pokračuje původní TU se svými žáky jako třídní i do vyšších
tříd (kam až) I. stupně, nebo je vždy třídní jen v 1. třídě?
d) Uveďte, kolik žáků se po ukončení II. stupně hlásilo na gymnázium.
e) Uveďte, kolik žáků po ukončení II. stupně bylo přijato na gymnázium.
f) Uveďte, kolik žáků se po ukončení II. stupně hlásilo na střední školu s
maturitním oborem.
g) Uveďte kolik žáků po ukončení II. stupně bylo přijato na střední školu s
maturitním oborem, Vám povinný subjekt poskytuje následující informace:
a) 0,08% TV
b) 20,3%
c) 6, nevím, učitelé se pravidelně střídají v rozsahu první až třetí třída, TU pokračuje
do druhé až třetí třídy.
d) 7
e) 7
f) 7
g) 7
Mgr. Jan Matura
ředitel školy
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