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Ministerské návrhy školství pomohou
V minulých týdnech přednesl ministr školství Marcel Chládek několik návrhů, které
chce postupně prosadit v rámci platné
legislativy a které významným způsobem
ovlivní také fungování středních škol. Ing.
Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje, věří, že tyto změny
budou přínosem.

nepedagogickým pracovníkům, kteří již několik let patřili do nejníže placené skupiny zaměstnanců. Mám radost, že se opět navyšují
finanční prostředky na učební pomůcky. Současně velmi vítám více peněz na sport, především mládežnický, amatérský a rekreační.

NA SLOVÍČKO
Ministerstvo plánuje od roku 2016 celostátní zavedení přijímacích zkoušek na
střední školy. Souhlasíte s tímto krokem?
Pro náš region to není žádná novinka, neboť
Pardubický kraj zavedl přijímací zkoušky
v roce 2010. A zkušenosti, které jsme za tu
dobu načerpali, jsou jednoznačně kladné.
Jednotnými přijímačkami získaly všechny
školy srovnávací kritérium. Pro žáky znamenají určitě zvýšenou motivaci, zodpovědněji
se připravují – když totiž věděli, že budou
automaticky přijati, neučili se. A také rodiče
projevují větší zájem o výběr budoucího povolání svých dětí, čímž vzrůstá zájem nejen
o odborné školy, ale také učňovské obory.
Takže z Pardubického kraje zazní pro toto
opatření jasná podpora?
Ano, protože navíc odpadnou obavy ředitelů
z okrajových částí našeho regionu, že jim ode-

jdou žáci do sousedních krajů, kde se přijímací
zkoušky nekonají. Přitom paradoxně školy,
které přijímačky prováděly, byly hodnoceny
lépe. Nesouhlasím s oponenty přijímacích
zkoušek, že jde o diskriminaci. Každý člověk –
včetně dětí – musí mít motivační prvek.

„S přijímacími zkouškami na střední školy
má Pardubický kraj pozitivní zkušenosti.“

Zůstane u přijímacích zkoušek stejná bodová hranice, kterou Pardubický kraj nastavil?
Mám jistou obavu, že bodová hranice stanovená společností Cermat bude nižší než

ta stanovená Pardubickým krajem. Ale jak
přesně bude vypadat hodnocení a celková
organizace zkoušek, v této chvíli nevíme.
Konkrétní informace získají vedoucí odborů školství všech krajských úřadů v těchto
dnech. Zájemci se však mohou o přijímacích
zkouškách více dozvědět na webových stránkách Ministerstva školství.
Ministrovi Chládkovi se podařilo obhájit
navýšení rozpočtu resortu o 4,5 miliardy
korun. Projeví se to pozitivně i ve financování školství v Pardubickém kraji?
Projeví. Je velmi dobře, že se budou navyšovat platy opět i učitelům s delší praxí a také

Co říkáte návrhu, že zavedení třetí hodiny tělocviku má být receptem na dětskou
obezitu?
Podle mého názoru to tento problém nevyřeší, ale ministr třetí hodinu plánuje spíše
jako hodinu různé pohybové činnosti. Ta by
měla být zařazena na konci vyučování a případně vedena trenéry. Všichni vnímáme,
že obezita dětí spočívá v jiném stylu života
a bez pomoci rodiny i lepších podmínek pro
rekreační a mládežnický sport nic nezmění
ani třetí hodina tělocviku. Ale vždy je nutné
začít problém řešit. Proto věřím, že tento krok
je ten začátek.

CITÁT DNE
„Už i poslanci se
populisticky chlubí, jak
nenáviděli matematiku
a jak z ní propadali. Chtěl
bych vidět, jestli by si
sedli do letadla, kde by
bylo napsáno, že konstruktér tohoto letounu
propadl z matematiky.“
Václav Havlíček, rektor ČVUT

AKTUALITY
MINISTR KULTURY NA PARDUBICKU
Nejen budoucí plány se Zámkem Pardubice, ale i prohlídka Larischovy vily nebo účast na vernisáži výstavy Oty
Janečka a pardubických malířů ve Východočeské galerii
byly součástí programu ministra kultury Daniela Hermana, který na konci června navštívil Pardubický kraj. S náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou hovořili i o budoucnosti volných budov
na Příhrádku, o jejichž
převodu na kraj se
nyní jedná s Národním
památkovým ústavem.
Ten pro ně v současnosti nemá využití a jejich
stav je havarijní.

POČTY OVLIVNÍ ROZPOČET
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady
na vzdělávání se poskytují podle skutečného počtu dětí,
žáků nebo studentů ve škole či školském zařízení. Počátkem školního roku se proto v mateřských, základních,
středních a vyšších odborných školách provádí k 15. září
rychlé šetření, při němž se zjišťuje aktuální stav v porovnání
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s předchozím školním
rokem. Krajský úřad tyto
změny v říjnu finančně
promítne do úpravy
rozpočtu
přímých
nákladů na vzdělávání
jednotlivých škol a školských zařízení. Je potřebné, aby rozpočet zejména ve mzdové
oblasti nezaznamenal podstatné výkyvy. Počet pracovníků,
hlavně pedagogických, souvisí s počtem dětí, žáků a studentů a neměl by se v průběhu školního roku podstatně měnit.

ZA ÚPRAVY CENTRA NOVÁ HROBKA
Šetrný přístup k revitalizaci historického centra a péče o památkové objekty a historické dědictví se Chrudimi bohatě
vyplatil. Kromě prestižního titulu Historické město roku
2013 Chrudim získala
i dotaci Ministerstva
kultury, mimo jiné za
nákladnou rekonstrukci kostela sv. Josefa.
S podporou nezůstal
pozadu ani Pardubic-

Kontaktní telefon: 466 026 254

ký kraj, který městu přispěje částkou 50 000 korun. Získanou odměnu Chrudim využije na obnovu zdejší kulturní
památky ležící na Svatováclavském hřbitově – rodinné
hrobky staré měšťanské rodiny Rozvodovy.

KUCHAŘI Z POLIČKY S CERTIFIKÁTEM
Střední odborná
škola a Střední odborné
učiliště
Polička
dlouhodobě
vychovává
špičkové kuchaře a číšníky. Kromě úspěchů v mnoha
oborových soutěžích to nejnověji dokázala i získáním
prestižního certifikátu od Asociace kuchařů
a číšníků České republiky za odbornost a kvalitu vzdělávání. „Toto ocenění pomůže zvýšit
naši prestiž nejen v odborném výcviku, ale
zároveň při náboru nových žáků,“ věří ředitel školy Boris Preissler. Certifikát by mohl
v budoucnu pomoci i při získávání dotací na další
vybavení prostor odborného výcviku.
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Prázdniny jako stvořené pro technické pokusy
Potisknout si vlastní tričko, vymyslet
jednoduchý program na obrábění, prozkoumat chemické složení zmrzliny nebo
u zdroje zjistit, kde a jak se bere mléko.
To vše a mnoho dalšího si letos o prázdninách vyzkoušely děti na několika místech Pardubického kraje.
Postarali se o to organizátoři Projektu na
podporu přírodovědného a technického
vzdělávání v Pardubickém kraji, který je
spolufinancován Evropskou unií a státním
rozpočtem ČR a některé ze zapojených
středních škol. Projekt, na nějž získal Pardubický kraj téměř 163 milionů korun, zahájil
v minulém školním roce a zapojilo se do něj
16 středních a 90 základních škol.

TÉMA
Jako první připravili o prázdninách setkání
s technikou a přírodními vědami na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad
Orlicí. Do netradičního kurzu se přihlásilo
75 žáků druhého stupně základních škol. Ve
skupinách se ve školních dílnách seznámili
s tiskovými i řemeslnými textilními technikami, tvarováním papíru a lepenky, základy

DNA, měří fyzikální veličiny, zkoušejí si dělení přírodních a syntetických barviv a dokazují bílkoviny v potravinách. Při výrobě
zmrzliny poznávají vlastnosti a využití kapalného dusíku.
Třetí a čtvrtý týden letošních prázdnin se
prostory Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně otevřely čtyřiceti
žákům zejména 8. a 9. tříd se zájmem
o přírodu, zvířata nebo zemědělskou
techniku.

fotografování, přírodovědnými pokusy, robotikou i základy programování. Lektorům
z řad pedagogů školy pomáhali také současní studenti.
„Výrobky, které mladí technici a přírodovědci vytvořili na jednotlivých pracovištích, si
hrdě odnášeli domů. Výsledkem jejich činnosti byl i jednoduchý program na CNC soustružení a vyzkoušeli si také chemické a fyzikální pokusy nebo činnosti s jednoduchými
roboty,“ říká ředitel ústecké „umprumky“
Zdeněk Rössler.

Ve spolupráci se Střední průmyslovou
školou chemickou v Pardubicích se zástupci Institutu rozvoje evropských regionů
při Univerzitě Pardubice vydávají za dětmi
na osm dětských táborů se čtyřhodinovým
zábavným a poznávacím programem.

„Také v průběhu prázdnin se žáci v regionu
seznamovali s technickými obory.“
Děti si v jeho průběhu například vyrábějí
předměty z moduritu, zviditelňují vlastní

Školský portál s přesnou databází
Na Školském portálu Pardubického kraje
vznikl nový databázový modul Evidence
škol a školských zařízení (www.klickevzdelani.cz/skoly). Tato jediná společná evi-

INFORMACE
dence obsahuje nejen aktuální informace
o činnosti škol, ale především kontakty na
dané instituce i jejich zaměstnance.

„Sjednocení údajů trvalo několik měsíců,
neboť tisíce záznamů přenesených z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT bylo
zapotřebí ručně opravit a správnost adresních údajů všech škol včetně jejich součástí
následně porovnat s údaji v Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí,“ vysvětluje Richard Tichý z oddělení informačních
technologií Krajského úřadu Pardubického
kraje. Osloveno bylo více než 600 ředitelství škol a přes 1900 jejích součástí. Zjiš-

těné rozdílné adresy byly prověřeny v katastrálních mapách a po konzultaci se školami
a stavebními odbory příslušných obecních
úřadů opraveny.
Nová databáze nabízí nejen praktickou možnost vyhledávat příslušné školy a školská zařízení podle jejich názvu, identifikačního čísla
či typu školy, ale také podle obce, okresu či
zřizovatele. Vyhledávat lze i podle více kritérií
současně.

Účastníci pobytu se pod vedením zkušených lektorů z řad pedagogů a externistů
seznamují s chovem koní a skotu s důrazem na prvovýrobu mléka a formou terénního cvičení pronikají do základů pěstování hlavních polních plodin. Nechybí
ani chemický výzkum kyslíku, seznámení
se základy zemědělské mechanizace nebo
ukázky canisterapie. Netradiční výuka probíhá i mimo areál školy.

DOTAZNA
PRÁVNÍK PORADÍ ŘEDITELŮM
Máte problém právního charakteru,
s nímž si nevíte rady? Potřebujete se zorientovat v současné legislativě? S žádostí o radu či konzultaci se můžete
obrátit na Mgr. Anetu Kačmarikovou,
MPA, právničku Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického
kraje. Ta poskytuje odborné poradenství ředitelům škol a školských zařízení
působících v regionu zejména v oblasti speciálních právních předpisů
regulujících problematiku školství
a také v oblasti pracovněprávních
vztahů. Kontakt: Mgr. Aneta Kačmariková, MPA – telefon: +420 466 026 221,
e-mail: aneta.kacmarikova@pardubickykraj.cz.

ZAJÍMAVOSTI
HŘEBČÍN ODHALIL NEČEKANÉ POKLADY
Národní hřebčín v Kladrubech
nad
Labem, známý
chovem starokladrubského bělouše,
prochází
od ledna letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí.
Obnovuje se mimo jiné zámek, kostel, stáje, kaple, anglický zámecký park i venkovní jízdárna.
Rekonstrukce však postupně odhaluje
i zapomenuté poklady. Ve zdivu bylo nalezeno terakotové okenní ostění z doby
Pernštýnské renesance okolo roku 1540.
Nejpůsobivějším obnoveným prostorem
je zrestaurovaná výmalba interiéru kostela, jež se kompletně zachovala z doby jeho vzniku
v letech 1857–59.

SLOŽÍ POTRUBÍ, UVAŘÍ I RAJSKOU
Žáci SOŠ obchodu a služeb Žamberk díky rozmanitosti
nabízených oborů sklízejí úspěchy na nejrůznějších frontách. V soutěži Učeň instalatér 2014 zvítězil čerstvý absol-
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vent Pavel Skalický,
v gastronomii pro
změnu zabodovala
žákyně 2. ročníku
oboru kuchař Michaela Jurišicová.
V soutěži Gastro
Hradec 2014 ohromila svou rajskou omáčkou, kterou hodnotitelé ocenili 444
hlasy, čímž o více než sto bodů předstihla ostatní konkurenty
z předních restaurací z celé České republiky. Oba žáci nejsou
v oborových soutěžích žádní nováčci, na svém kontě mají již
přední umístění z mnoha předcházejících akcí.

SVITAVSKÉ KUCHAŘKY MEZI ELITOU
Krátce před začátkem školního roku proběhlo v Brně celostátní finále soutěže O nejlepší školní oběd. Svého zástupce v top desítce
postupujících
měl opět Pardubický kraj, který
zastupovaly
kuchařky školní jídelny při
Základní ško-
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le T. G. Masaryka ze Svitav. Mezi finalisty je nominovala
odborná porota ze 79 přihlášených jídelen z celé republiky.
A přestože svitavské družstvo nakonec na prvenství nedosáhlo, zaslouží si uznání za vynikající kvalitu jídla i reprezentaci regionu. Cílem soutěže je probudit v dětech návyky
ke zdravé stravě a ukázat, že je možné vařit moderně, originálně a zdravě.

OHRAZENICE OŽIJÍ UMĚNÍM
Nový depozitář v Ohrazenicích, který v brzké době čeká dostavba za 150 milionů korun, se rozšíří o skutečné skvosty.
Muzejníci sem nově přestěhují umělecká díla z pardubického zámku, mezi kterými nechybějí obrazy Antonína Slavíčka či Kamila Lhotáka. V budoucnu do zdejšího depozitáře
přibudou artefakty i z Východočeské galerie. Pardubický
kraj na úpravy budov, které postupně vznikly z bývalých
učňovských
ubytoven, využije
peníze
z Evropského
fondu. Autorem
návrhu a urbanistické studie
je architekt Jiří
Krejčík.
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