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V Praze dne 21. 12. 2021
Věc.: Oznámení změny rozvrhu
Vážení rodiče, milí žáci,
oznamuji Vám zásadní změnu rozvrhu, ke které dochází od 3. 1. 2022 z důvodu
odchodu jedné paní učitelky na mateřskou dovolenou a z důvodu nutnosti zajistit převzetí
jejího plného úvazku stávajícími nebo novými pedagogickými pracovníky v souladu se ŠVP
KUSTOD, učebním plánem a s ohledem na nutnost dělených hodin výuky cizích jazyků,
českého jazyka a matematiky a s ohledem na změny úvazků několika vyučujících najednou
na II. i na I. stupni. Výuku němčiny po paní učitelce převzaly další dvě vyučující německého
jazyka v naší škole, které ale zároveň musely přenechat jiným pedagogům předměty jako
dějepis, výchovu k občanství i anglický jazyk, jež dosud vyučovaly a vedly.
Novými pedagogickými pracovníky se stávají:
pí Mgr. Anna Štěrbová, která převezme výuku výchov k občanství ve všech třídách 9.
ročníku a ve dvou třídách 8. ročníku
pí Bc. Kristýna Maršálová, která převezme výuku francouzského jazyka
pí Olga Plachejdová, která se stane druhou vyučující španělského jazyka
pí Bc. Jana Flégrová, která se stává koordinátorkou jazykové přípravy a učitelkou českého
jazyka pro žáky – cizince s OMJ
a pí Mgr. Alžběta Adamíčková, která nahradí na pozici asistentky pí Flégrovou ve třídě II. B
Děkuji touto cestou všem kolegyním a kolegům, kterých se změna dotkla, za vstřícnost
a pochopení a snahu pomoci a najít optimální řešení. Děkuji panu zástupci Mgr. Petrovi
Vaňkovi za vytvoření nového rozvrhu s ohledem na potřeby školy i individuální prosby
a požadavky nových i stávajících pedagogických pracovníků.
Jsem si plně vědom, že změna rozvrhu v průběhu školního roku spojená v mnoha případech
i se změnami vyučujících může vyvolat i negativní emoce a přinést řadě žáků těžkosti
s odpoledními mimoškolními aktivitami, ale věřím, že pochopíte, že její provedení bylo
nutné. Děkuji.
S pozdravem
PaedDr. Pavel Petrnoušek
ředitel ZŠ Kuncova

