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Č.j.: 495/2015/ZS/St 
V Jindřichově dne 18. 6. 2015 

 
Obecní úřad Dívčí Hrad 
Mgr. Jan Bezděk 
starosta 
 
 
Věc 
Žádost o souhlasné stanovisko o úpravě jízdního řádu na autobusové lince 851 893, pro 
spoje č. 6, 13 a 19, provozované společností ODS 
 
Vážený pane starosto,  
K výše uvedenému bych Vám chtěla podat vysvětlení a uvést důvody ke krokům, které 
zaujalo vedení naší školy 
 

 V průběhu první poloviny letošního roku se na mne obraceli zákonní zástupci dětí z níže 

uvedených obcí a dotazovali se, zda bychom nepožádali o prodloužení autobusových spojů 

z Hlinky,  Dívčího Hradu, Slezských Pavlovic a Osoblahy, neboť stávající dopravní dostupnost 

neumožňuje jejich dětem jinou volbu vzdělávání tj. v  jiných vzdělávacích institucích; 

 V době internetu není žádným tajemstvím, jaké možnosti poskytuje naše škola žákům naší 

základní školy; 

 Poslední technické úpravy zajistily jazykovou učebnu, přírodovědné laboratoře, žákovskou 

kuchyň, žákovské chlapecké dílny, a to vše za účelem zvýšení kvality vzdělávání  

a konkurenceschopnost. Tyto investice byly provedeny z rozpočtu školy a projektů ROP a bylo 

by velice dobré využít tyto nové technologie a zařízení co největším počtem žáků. 

 Dne 3. 6. 2015 uspořádalo vedení školy na základě dotazů obyvatel z okolí tzv. „Den 

otevřených dveří“, kde byly představeny prostory základní školy, školní družiny, školní jídelny  

a mateřské školy. Vaši občané projevili zájem o možnost této volby, neboť děti z Jindřichova a 

okolí mají možnost volby a tato volba pak dává prostor pro zvyšování kvality vzdělávání. 

Věřím, že i vy podpoříte možnost i jiné nabídky vzdělávání dětem Vašich občanů a nabídnete tak 

demokratickou volbu na základě vlastního rozhodnutí ke svobodnému přístupu ke vzdělání, která 

není omezena z důvodu dopravní infrastruktury. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

………………………………………..   
Mgr. Zlata Steuerová 
ředitelka školy 
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