Co se mi v oblasti výchovy a vzdělávání v našem městě nelíbí?
nevím
Kvalita stravy v Centrální školní jídelně.
Chybí zde alternativní možnost vzdělávání. Svobodná ZŠ zde sice působí, ale jen druhý stupeň.
v době covidu málo využívaný rozmarýn mohl by pomoct rodičům alespon na pár hodin
Malý důraz ze strany škol na výchovu dětí v rodinách.
ZUŠ rozptýlená ve více budovách.
Nevyhovující sportovní zázemí škol
Nevím, zda 5. ZŠ, Masarykova, už vyřešila otázku přebujelé šikany dětí. Snad ano - už je to 10 let,
co nemám aktuální info, tak snad už je to OK.
upřednostňování jen některých škol
Zastaralé vyučovací předlohy
Chybí výuka náboženství pro všechny ve školách. Nízká úroveň základních škol.
Nedošlo k rekonstrukci budovy velitelství pro potřeby Základní umělecké školy.
Školné v mateřských školkách.
Trestně stíhaný člověk je ředitelem ZŠ a rada města takového člověka není schopna odvolat. ( po
několika měsících se p. ředitel rozhodne sám rezignovat)!
malá kvalita středních škol
Úroveň mateřských škol
Zařazení žáků do základních škol podle místa trvalého pobytu, neboť v kvalitě jednotlibých škol
jsou obrovské rozdíly.
Bohužel během posledních pár let jsme měli možnost zažít časté střídání učitelek v MŠ Pohádka
a výměny vedení, což stresuje nás, ale hlavně děti. Snad už se situace ustálí a děti nebudou trpět
dusným pracovním prostředím ve školce.
Nelíbí se mi a velmi hrubě se mi nelíbí, že jsou sloučené MŠ pod vedení jedné ředitelky. Snad
nikdy jsem nikde nezažila, aby bylo sloučeno cca 11 MŠ pod jedno vedení. Prakticky stále se
ukazuje, že to není dobrý cesta. Nevhodné hry paní ředitelky neustále poškozují samotné děti,
ale i její podřízené (např. přesun lesní třídy z Červené kytičky do Sedmikrásky - druhý konec
města, aby se nemusely stěhovat účetní - upřednostnění dospělých osob před dětmi, pokácené
zdravé stromy, aby měla lepší výhled, cílená neinformovanost rodičů o možnosti testovat děti
vlastními testy ze slin, šikana pedagogů apod.)
Chování dětí na veřejnosti, málo pozitivních příkladů s motivaci
nerovomněrná péče o okolí škol
rivalita mezi školami
Nedostatečná kapacita "lepších" škol
Minimalni moznost alternativního vzdelavani ZS/SS. Chybi napr. Montessori skola, pripadne
komunitni skola.
Myslím si, že by ve městě mohla být nabídka vzdělávacích a zájmových aktivit i pro dospělé lidi,
kteří nespadají do kategorie žák, student a senior. Tyto aktivity by mohly být podporované např.
z evropských programů.
způsob výuky matematiky na základních školách
Distanční výuka
To že ZŠ Na Valech je ovlivněná a více přístupná tím brát děti ze sociálně slabých rodin, což
vnímám jako velké plus, ale je to škoda, jelikož je pak celá ta škola stigmatizována oproti jiným
školám.
Nevyhovující prostory pro některé kroužky
Topení
Nelíbí se mi (někdy) když máme novou látku kterou nám ani nevysvětlí a píšeme test.
Nadměrné požadavky.
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málo alternativních aktivit studentů, ještě větší zapojení studentů do inovací města - kultury,
architektury, osvěty. Větší prostor pro mimoškolní akce.
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