
     

                                                          Rada Pardubického kraje

V Poličce dne 8. září 2010

Vážení radní Pardubického kraje, 

dovoluji se na Vás obrátit  jako zástupce Mikroregionu Poličsko ve věci návrhu změn ve
středním školství v Pardubickém kraji ve školním roce 2011/2012, které na svém zasedání dne 2. 9.
2010 pod č. usnesení R/1369/10  projednala a schválila Rada Pardubického kraje. Tento návrh byl
také dnes prezentován na tiskové konferenci Pardubického kraje. 

Navrhované změny se konkrétně dotýkají i Gymnázia Polička, které dle tohoto návrhu nemá
1x za dva roky otevřít čtyřleté studium. 

S tímto  návrhem  nesouhlasíme,  neboť  jeho  realizací  by  došlo  k vytvoření  nerovných
podmínek  přístupu  ke  vzdělání  v rámci  našeho  kraje.  Pro  žáky,  kteří  dojíždí  na  gymnázium
z poličského  regionu,  by  bylo  velmi  náročné  a  mnohdy  i  nemožné  dojíždění  na  Gymnázium
v Litomyšli,  které  má  recipročně  nahrazovat  každý  2.  rok  poličské  gymnázium.  V případech
některých okrajových obcí našeho regionu se jedná o více než 30-ti kilometrovou vzdálenost, což
při cestě veřejnými dopravními prostředky představuje i více jak dvouhodinovou cestu studentů do
školy či ze školy. Samozřejmě tato skutečnost znamená i větší finanční zatížení pro rodiny studentů
a tím i jejich sociální znevýhodnění.  

Na  základě  doložených  čísel  nemá  Gymnázium  Polička  problémy  s naplňováním  jak
čtyřletého, tak osmiletého oboru studia. O studium čtyřletého oboru v roce 2010/2011 mělo zájem
60 studentů a bylo přijato 30. Gymnázium má velice dobrou úroveň, o čemž svědčí téměř 100%
úspěšnost absolventů při přijímacích řízeních ke studiu na vysoké školy.

Toto rozhodnutí bude mít negativní dopady i při realizaci školního vzdělávacího programu,
neboť  v případě,  že  nebude  pravidelně  otevírán  1.  ročník  čtyřletého  studia,  dojde  k omezení
nabídky  volitelných  předmětů  pro  žáky  paralelního  ročníku  osmiletého  studia.  Tím  bude
redukována příprava k maturitní zkoušce a zúží se volba maturitních předmětů a příprava 
k následným přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

S omezením počtu studentů dojde  také  ke snížení  finančních  provozních  prostředků  pro
gymnázium, což znemožní i další rozvoj této školy. Nemalé problémy vzniknou i při personálním
zabezpečení výuky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás dovoluji požádat, abyste znovu projednali
otázku omezení  výuky na našem gymnáziu  ve školním roce 2011/2112 a při  jejím posuzování
zvážili všechna hlediska a podpořili zachování počtu tříd v současné podobě. 

                                                                                                   JUDr. Marie Tomanová
                                                                                         předsedkyně Mikroregionu Poličsko

Na vědomí: Zastupitelstvo Pardubického kraje 
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