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Nenápadné zavření školy
Krajští zastupitelé
v dubnu odsouhlasili
sloučení dvou středních škol v Brandýse
nad Labem. Ve skutečnosti ale jedna z nich
bez náhrady zcela
skončí. Žáci se obávají,
že nedostudují.
Viktor Votruba
redaktor MF DNES
BRANDÝS NAD LABEM Na Integrované střední škole v Brandýse
nad Labem (ISŠ) již vědí, že za slova
se dá skrýt mnohé. Například takové „sloučení“ ISŠ se Střední zemědělskou školou (SZeŠ) Brandýs nad
Labem. Došlo k němu začátkem
školního roku a zpočátku slibovalo
zachování fungování ISŠ, respektive alespoň některých jejích studijních a učebních oborů. Ukazuje se

však, že do dvou až tří let po ISŠ
pravděpodobně nezůstane nic víc
než prázdné budovy. Ředitel
nástupnické organizace SZeŠ Michal Ornst nepočítá s tím, že některé z oborů ISŠ zachová. Jak sám
říká, na to, aby obory přestěhoval
pod střechu zemědělky, nemá prostory. Středočeský kraj, který jej
v podstatě donutil ISŠ převzít, mu
k tomu nevytvořil žádné podmínky.
V budovách bývalé ISŠ se přitom
do budoucna zůstat nedá, protože
jsou ve špatném stavu. Kraj do nich
dlouhodobě neinvestuje a ani to
nemá v úmyslu. Je zjevné, že Integrovaná střední škola Františka Melichara, jak se do 1. září loňského
roku ještě jmenovala, má bez náhrady skončit, byť to vedení kraje
skrývá pod pojem „sloučení“.
Školy mají málo žáků
„V obou školách je poměrně nízký
počet žáků. Zejména v ISŠ je jich ve
třídách podlimitní počet. Tato organizace byla navíc opakovaně neuspokojivě hodnocena kontrolními
orgány,“ ospravedlňovala sloučení

koncem května 2018 hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
Na dubnovém zasedání ujišťoval
Zdeněk Seidl (ČSSD), středočeský
radní pro školství, že ISŠ bude i po
sloučení fungovat dál. S čímž žáci i
kantoři školy tudíž počítali. Podle
ředitele Michala Ornsta to ale není
možné a kraj jen otevřeně neřekl,
že školu ruší.
„Melicharka má končit do tří let.
Já tomu ale dávám ještě méně. Vidím to na dokončení tohoto školního roku, maximálně příštího. Noví
žáci už se nenabírají, protože kraj
do bývalé ISŠ nechce investovat.
Nyní je tam zhruba sto žáků. Letos
jich odejde tak třicet. Při zbylých
70 žácích bude velmi obtížné dát
dohromady úvazky kantorů. Další
rok pak odejde dalších 30 žáků a to
pak kantory neuživím stoprocentně,“ tvrdí Ornst. Část žáků své obavy o studium dala veřejně najevo v
petici, v níž požaduje možnost dostudovat.
O blížícím se konci ISŠ, jejíž tradice sahá do roku 1956, informoval
Ornst žáky na setkání v říjnu minu-

Fakta
Optimalizace
středních škol
Středočeský kraj připravuje tzv. restrukturalizaci středních škol, těch
je v kraji údajně hodně. Ukončení
ISŠ v Brandýse nad Labem do
této snahy zapadá. Podle radního
pro školství Zdeňka Seidla
(ČSSD) dojde také ke sloučení
gymnázia v Čelákovicích s gymnáziem v Brandýse nad Labem.
K dalšímu slučování z důvodu malého počtu žáků má dojít v případě
Střední odborné školy Český
Brod, která přejde pod obdobnou
školu v Kolíně.
lého roku. V té době se o informace
podělil i s pedagogy. „Není to žádné slučování ani optimalizace, ale
prostě jen zrušení učňáku,“ říká na
rovinu Ornst, který bývalou ISŠ
vede od počátku září.
„O konci školy jsme se dozvěděli
až od pana ředitele Ornsta. Do té
doby jsme nevěděli, že sloučení

bude znamenat konec. Na zasedání
krajského zastupitelstva pan radní
Zdeněk Seidl říkal, že obory se rušit
nebudou a škola bude normálně fungovat dál,“ uvádí Dagmar Hubačová, kantorka z bývalé ISŠ. Ona společně s dalšími zaměstnanci školy zaslala v listopadu vedení kraje otevřený dopis. V něm pedagogové mimo
jiné upozorňují na to, že má učiliště
vazbu na speciální školy v okolí.
Jeho uzavřením tak tito žáci přijdou
o možnost dalšího vzdělávání.
„Náhradní školy pro takzvané éčkové obory (pro děti ze speciálních
škol – pozn. red.) jsou strašně daleko. Jedna je v Nymburce a druhá na
druhé straně Prahy. Někteří rodiče
mi na rodičáku brečeli, že nevědí,
co si počnou,“ popisuje Hubačová.
Při rozhodování o sloučení škol
argumentovalo hejtmanství malým
počtem žáků na obou školách. Celkem ISŠ v roce 2017 navštěvovalo
150 žáků v rámci devíti nabízených
oborů. Byla tak naplněna jen ze
42 %. Do SZeŠ docházelo loni 142
studentů, kteří se vzdělávali v oborech Agropodnikání a Ekologie a ži-

votní prostředí. Naplněnost byla 57
%. Původní zemědělka má přitom
podle Ornsta dobře našlápnuto.
„Ani v období slabých ročníků jsme
neklesli pod 17 žáků na třídu. Ze ZŠ
teď navíc budou vycházet silné ročníky. Nyní máme 175 žáků, kapacita
je 240, tedy naplněnost je 73 %,“ vypočítává Ornst.
V případě ISŠ je otázkou, zda
k malému počtu žáků nevedl zanedbaný stav školy.
Ředitel podal trestní oznámení
Kromě malého počtu žáků měla ISŠ
i řadu jiných neduhů, na které upozornily kontroly. Ředitel zemědělky Michal Ornst tedy velmi nelibě
nesl, že má školu převzít. Kraj ani
bývalé vedení školy mu v tom nepomohly. Nejprve požadoval audit
školy, v tom mu kraj nevyhověl, tak
po převzetí školy pro jistotu podal
alespoň trestní oznámení, aby
„kostlivci“ ve skříních po předešlém vedení nedopadli na něj. Škola byla zadlužená a podle Ornsta
má například také neúplné účetnictví a chybí jí část vybavení.

Trilobity udělí
letos poprvé
také diváci
Nejlepší filmové počiny za poslední rok získají audiovizuální cenu
TRILOBIT 2019 od odborné poroty 20. ledna. Již tuto neděli ale poprvé udělí svoji cenu také diváci.
Vybírat mohou z finálových snímků, mezi které se probojoval seriál Dabing Street (snímek vlevo)
nebo filmy Chata na prodej, Hovory s TGM, Toman (snímek vpravo) či první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko a další.
„Šance na ocenění mají také publicistické pořady, například 168
hodin, Reportéři ČT či cyklus Nedej se!,“ doplnila mluvčí soutěže
Barbora Dušková. Divácké projekce se konají 5. a 6. ledna od
9 do 15 hodin v Městském kině
v Berouně. Vstup je zdarma. (jak)
Foto: 2x archiv MAFRA
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