Obce si malotřídky hýčkají
Českolipsko – Máte školu? Tak se ptají mladí lidé, kteří se rozhodují, zda žít ve městě, anebo si postavit dům na vesnici.
Školka a škola často rozhodují o tom, kam se nastěhují a kde založí rodinu.
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Práce učitelky v malotřídce je složitější, musí se věnovat dvěma ročníkům. Ve Stružnici pomáhá nová interaktvní tabule.
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Malé školy jsou také důležitou součástí kulturního života obcí. Zejména proto se je na vesnicích snaží zachovat i přes to, že na ně musí
finančně přispívat z často omezených rozpočtů.
V Prysku investovali nemalé peníze do opravy místní malotřídky. „V roce 2002 jsme se rozhodovali, zda zdevastovanou budovu školy budeme
opravovat, anebo školu zrušíme,“ uvedl starosta Jan Sviták. „Věděli jsme, že když školu nebudeme mít, nebudou se k nám stěhovat mladé
rodiny. Na školu se také váží různé kulturní akce, které přitahují mladé lidi. Pr
oto jsme se rozhodli investovat všechny volné prostředky do opravy školy. Vesnice by jinak skomírala,“ uvažuje starosta Prysku. Oprava školy
stála čtyři a půl milionu korun, přičemž více než tři a půl milionu získala obec od ministerstva financí.
„V současné době je již budova doslova ozdobou naší obce a opravdu velmi důstojným školským zařízením, na které můžeme být v Prysku
právem hrdí,“ řekl po dokončení oprav Jan Sviták.

Oldřichovští dotují platy
Podobně uvažují i v Novém Oldřichově, kde mají první stupeň. „Před lety nám Kamenický Šenov nabízel, abychom zrušili a dávali děti k nim
do jejich nové školy. Rozhodli jsme se školu zachovat,“ vzpomíná starostka Marcela Novotná. Na školu obec ročně přispívá půl milionem na
provoz, investovala dalšího půl milionu na plynofikaci školy a v případě, že chybí děti, tak dofinancovávají platy učitelů.
Svorská základní škola je naplněná, takže na platy učitelům přispívat nemusejí. „Dětí máme hodně,“ pochvaluje si starostka Jaroslava
Petrboková. „Myslím, že na malých školách se učitelé dětem věnují lépe než na velkých,“ poznamenala.
Ve Stružnici si školu hýčkají, dokonce dávají příspěvky žákům. Malotřídku se čtyřmi ročníky tu navštěvuje šestadvacet dětí. Obec s téměř
tisícovkou obyvatel se před odlivem školáků do nedaleké České Lípy brání příspěvkem pro rodiče. Po začátku každého školního roku jim
vyplatí 2500 korun za jedno dítě.
„Naše vesnice se skládá ze Stružnice a z Jezvé. Do šedesátých let minulého století šlo o samostatné obce a školu měla každá z nich. Malotřídku
proto chceme, i když ji musíme dotovat,“ dodal starosta Stružnice Jan Mečíř.
„Jedenačtyřicet procent všech základních škol v kraji má jen první stupeň. Průměrná velikost jsou dvě třídy s průměrným počtem žáků
čtrnáct,“ upřesnila Jiřina Princová, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje. Právě náš kraj je druhý v počtu malých škol v
ČR, hned za Vysočinou. „Nemáme tendence školy slučovat, řadu škol dofinancovávají obce,“ dodala.
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