
Pokud jste si na otázky
odpověděli ANO, máte vyhrá-
no. Pokud jste o nich ale zatím
nepřemýšleli, nedivím se vám.
Každý z nás má te� hodně sta-
rostí nejen s přípravou Vánoc,
ale i s tím, aby si spočítal, co
všechno od ledna zdraží a jak
se s tím vyrovná.

A tak možná ani nevnímá-
me, že náš stát na jedné straně
sice garantuje bezplatné škol-
ství, ale na druhé škrtá rozpo-
čet tohoto rezortu, kde se dá.
A v době schvalování státního
rozpočtu pro příští rok dokon-
ce ve vládě není nikdo, kdo by
obhajoval a byl schopen obhá-

Chodí vaše dítě do školy? A jak jste spokojeni? Je škola 
dobře udržovaná a bezpečná? Je vybavena dostatkem moder-
ních pomůcek a odborných učeben? Má hřiště, tělocvičnu,
jídelnu i družinu? A co učitelé? Milují své zaměstnání? Jsou
profesně zdatní, laskaví, trpěliví a pro děti přirozenou auto-
ritou? Spolupracují s vámi - rodiči?

České školství opět dostává na frak

jit jeho oprávněné požadavky.
A tak školství opět dostává na
frak. Už v letoš-
ním roce stát
přestal přispí-
vat školám na provoz interne-
tu, zrušil dotace na výuku pla-
vání dětí a autoškoly středo-
školáků. Pro příští rok se
chystá další pokles peněz na
učebnice, učební pomůcky 
a školní potřeby. A že se šetří 
i na kantorech - to už je obe-
hraná písnička. Vždy� slíbený
nárůst mezd o 1,5 % znamená
při odhadované inflaci čtyř-
procentní reálné snížení život-
ní úrovně. Takže průměrný

český učitel si vydělá v příštím
roce tolik, o kolik si náš premi-
ér polepší díky své reformě.

Je to všechno v pořádku? Jak
se školy vyrovnají s touto situ-
ací? Budou snad muset rodiče
platit to, co doposud hradil
stát? Máme se připravit na
zpoplatnění mateřských škol,

školních dru-
žin i školních
obědů v plné

výši? ... Zatím rodiče platí jen
příspěvky na provoz a obědy
ve výši potravin.

U nás v Bohumíně je ale
školství skutečnou prioritou,
nejen volebním heslem. Chce-
me, aby naše děti měly krásné
školy, hřiště, aby uměly plavat
i zacházet s výpočetní techni-
kou. Naši zastupitelé nad škol-
stvím vždy drželi ochrannou
ruku. A tak, přestože nesou-
hlasíme s lhostejností minis-

terstva školství, i tentokrát
dofinancujeme našim školám
to, co vláda škrtla. Ale jak
dlouho to mohou obce dělat? 

Proto je dobře, že si učitelé
uvědomují celou situaci a ne-
chtějí, aby se snížila vzdělanost
a péče o naše dětí. Rozhodli se
zřetelně a nahlas vyjádřit svůj
názor stávkou. Podpořme je.
Vždy� hájí hlavně zájmy nás,
rodičů a našich dětí.
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