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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008
vypořádání připomínek

Č. Připomínkující Kapitola Připomínka Vypořádání
1. ZŠ a MŠ Višňová nezařazeno K zařazování škol do sítě Místních center CVLK. Vzhledem 

k zeměpisnému uspořádání regionu, jeho dopravní 
obslužnosti a v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 
by měly být do sítě zařazeny i základní školy mající příslušné 
akreditace MŠMT pro poskytování jazykových a 
počítačových kurzů, popř. dalších forem vzdělávání, tak aby 
nedocházelo k disproporci vzdělávací sítě.

Uvedené není v rozporu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Libereckého kraje 2008, jelikož 
zařazování škol do sítě místních center 
celoživotního vzdělávání není vázáno na tento 
dokument.

2. Petr Jiroš
Pod Stránkou 720
Turnov

nezařazeno Nesouhlasím se snižováním finančních prostředků na 
vzdělávání.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 
neobsahuje návrh na snižování finančních 
prostředků na vzdělávání. Výše finančních 
prostředků ze státního rozpočtu nemůže být ze 
strany Libereckého kraje či Krajského úřadu 
Libereckého kraje dle platné legislativy 
ovlivněna, v případě příspěvku na provozní 
výdaje školám a školských zařízením 
zřizovaným Libereckým krajem se předpokládá 
nárůst, nikoli snižování.

3. Jaroslav Nezdara
Pražská 813
Bakov nad Jizerou

nezařazeno Snižování počtu oboru, snižování nákladů na modernizaci 
vybavení a tím úroveň vzdělání.

Snižování počtu oborů není v přímé souvislosti 
se snižováním nákladů na modernizaci, navíc 
nedochází ke snižování výdajů.

4. Jana Chrumková
Všeň 145

2.1 Nelze srovnávat celorepublikový průměr středoškolsky 
vzdělaných lidí s maturitou s Libereckým krajem - tento kraj
je zaměřen na průmyslová odvětví a řemesla. Více studentů 
s maturitní zkouškou nevyřeší problematiku nedostatku 
kvalifkovaných pracovních sil, spíše naopak.

Neakceptováno. Provést srovnání s průměrem 
České republiky lze, otázkou však je, jaké 
z tohoto srovnání vyplývají závěry a 
doporučení.

5. PhDr.Zdeňka Kutínová 
za KR CZESHA
Gymnázium a SOŠPg, 
Jeronýmova 270, Liberec

2.2 Str. 11  Při vývoji výchovně vzdělávací soustavy 
v Libereckém kraji diskutovat problémy s představiteli 
CZESHA a řediteli dotčených škol.     

Otázky rozvoje či vývoje vzdělávací soustavy 
Libereckého kraje jsou průběžně projednávány 
s představiteli asociací či škol. Příkladem je i 
proces projednávání dlouhodobého záměru, 
k němuž byli vyzvány všechny školy a školská 
zařízení v Libereckém kraji.

6. Mgr. František Lufinka 2.2. Zde jsou v rozporu na jedné straně uznání zavírání možností Neakceptováno. Možnosti dalšího vzdělávání 



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
vypořádání připomínek

2

SŠ řemesel a služeb, 
Jablonec n.N.

str. 9 a 11 dalšího vzdělávání pro absolventy tříletých učebních oborů a 
na druhé straně snižování a regulace počtu žáků 
přijímaných do nástavbového studia. Liberecký kraj 
vykazuje 8% snížení proti průměru ČR.

absolventům oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem v délce trvání 3 roky 
nejsou uzavírány. Regulace oborů
nástavbového studia (viz kapitola 9.2 se 
vztahuje pouze na denní formu). Nástavbové 
studium nepředstavuje další vzdělávání, navíc 
není a dlouhodobě nemůže být jedinou formou 
zvyšování kvalifikace, zejména s ohledem na 
obsah, efektivitu a délku vzdělávání.

7. Mgr. František Lufinka
SŠ řemesel a služeb, 
Jablonec n.N.

2.2.
str. 11

- špatně označen graf číslem v textu (první věta)
- v jednotlivých kategoriích přijímaných do 1. ročníku se 
ztrácí 1 – 3% žáků

Upraveno. Absentující 1-3% představují žáky 
oborů označených dle Klasifikace kmenových 
oborů vzdělání písmeny C, D a J.

8. Mgr. František Lufinka
SŠ řemesel a služeb, 
Jablonec n.N.

2.2.
str. 16

Průřezová témata – mezi ně není možné z hlediska 
definování započítávat kompetence – to nejsou průřezová 
témata

Neakceptováno. Průřezová témata jsou 
v dlouhodobém záměru chápána odlišně od 
vzdělávacích programů; zde ve smyslu prolínání 
(průřezovosti) cílů a aktivit jednotlivých oblastí 
všemi stupni a segmenty vzdělávání.

9. Hana Pecinová, Petra 
Nosková, učitelky
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

4.2
Základní 
vzdělávání
Cíle

Rády bychom znaly způsob, jak realizovat proměnu vnitřní 
kultury a klimatu škol,  když učitelé nemají žádné pravomoce 
a děti přichází do škol s „uvolněným“ chováním.

10. K. Balounová
Učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31,

4.2. 
Základní 
vzdělávání
Aktivity

Zkvalitnění vzdělávání žáků se sociálně znevýhodněného 
prostředí – sami se nechtějí vzdělávat, školní  vzdělání má 
pro ně malou hodnotu.
Škola jako místo setkávání – nízká nebo žádná motivace 
rodičů, nelze jim to nařídit, škole se vyhýbají, nebude to 
fungovat, pokud sami nebudou chtít, nebudou motivovaní.

11. Hana Pecinová, Petra 
Nosková, učitelky
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

4.2
Základní 
vzdělávání
Cíle

Jakým způsobem zkvalitnit vzdělávání sociálně 
znevýhodněných žáků a žáků z málo podnětného prostředí, 
když nemají žádnou motivaci k učení, k dalšímu vzdělávání a 
následnému pracovnímu zařazení? 

Dlouhodobý záměr řeší pouze oblast 
vzdělávání a stanovuje cíle. Liberecký kraj a 
Krajský úřad Libereckého kraje vytvářejí 
podmínky pro realizaci změn. Změnu 
samotnou musí nutně provést škola, a to za 
předpokladu, že bude chtít, např. zvyšováním 
profesionality pedagogického sboru, cílenými 
aktivitami zaměřenými na motivaci žáků ke 
vzdělávání atp.

12. Ivana Brunová, učitelka, 
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

4.2 
Základní 
vzdělávání
Cíle

Cíl: zkvalitnit vzdělávání žáků sociálně znevýhodněných a 
žáků z málo podnětného soc. prostředí.
Tento bod je na naší ZŠ praktické důsledně plněn. 
Pravidelně se pořádají mimoškolní akce zaměřené na různé 
výchovně-vzdělávací cíle. Při těchto akcích žáci samostatně 
řeší nejrůznější situační problémy ze společenského života.

Nejedná se o připomínku.

13. Střední 4.3 Zřízení nového vzdělávacího programu Průmyslový Neakceptováno, dlouhodobý záměr neřeší 
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uměleckoprůmyslová škola a 
Vyšší odborná škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Ak. soch. Jiří Dostál, ředitel 
školy

Střední 
vzdělávání
Kapitola 4.4 
Vyšší odborné 
vzdělávání 
(eventualita)

design, kód 82-41-M/034 na Střední uměleckoprůmyslové 
škole a Vyšší odborné škole Jablonec nad Nisou.
Zřízení nového vzdělávacího programu Tvarování 
průmyslových výrobků ve skupině 82-41-N/… na Střední 
uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole Jablonec 
nad Nisou.
Odůvodnění
Vzdělávací program Průmyslový design – Tvarování 
průmyslových výrobků není na úrovni středních škol 
v Libereckém kraji a v přilehlých regionech vyučován 
(vyučuje se v Uherském Hradišti, Ostravě a Opavě). Zřízení 
by reagovalo na společenskou potřebu projevující se 
působením firem, např. ABB, Jablotron atd. a zároveň by 
uspokojovalo stále početnější zájem uchazečů o studium této 
disciplíny.
V Rozvojovém programu SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 
je tento vzdělávací program plánován na úrovni VOŠ ve 
spolupráci se Střední průmyslovou školou technickou. Ale 
s ohledem na stále početnější dotazy uchazečů o studium na 
naší škole zvažujeme začlenění tohoto chybějícího a do 
budoucna aktuálního vzdělávání do střední školy. Enormní 
zájem o studium oboru Propagační grafika, který je u nás 
otevřen třetím rokem a který je charakterem blízký 
Průmyslovému designu,  nás opravňuje a zároveň zavazuje 
zabývat se myšlenkou na otevření tohoto vzdělávacího 
oboru na SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou a zakotvit tento 
záměr do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008.

zařazování jednotlivých oborů na konkrétních 
školách, ve vztahu k tomuto stanovuje pouze 
zásady rozvoje vzdělávací soustavy, přičemž 
tato připomínka se nejeví být v rozporu 
s těmito zásadami.

14. RNDr. Jiří Čeřovský, CVLK 4.3.
Střední 
vzdělávání

V cílech a aktivitách chybí informace o dalším vzdělávání 
dospělých, které mají zajišťovat střední školy v Libereckém 
kraji, jak je uvedeno v kapitole 8.

Neakceptováno. Oblast dalšího vzdělávání je 
samostatně vymezena v kapitole 8. Podpora 
dalšího vzdělávání. Kapitola 4.3 se vztahuje 
pouze na segment středního vzdělávání.

15. RNDr. Irena Přádná, 
Asociace ředitelů gymnázií,
Gymnázium F. X: Šaldy, 
Liberec 11, Partyzánská 530

4.3
Střední 
vzdělávání

Str. 15 řádek 6 má být stávající Opraveno.

16. Jana Pavlíková, 
DDM Liberec

4.5.
Základní 

Přidat další cíl (za poslední odrážku o soutěžích): 
„podporovat činnosti středisek volného času jako součást 

Neakceptováno. Střediska volného času jsou již 
z hlediska zákona č. 561/2004 Sb., školský 
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umělecké a 
zájmové 
vzdělávání
str. 16, Cíle

primární prevence a jako fungující, dostupné a odborně 
fundované zájmové vzdělávání.“

zákon, poskytovateli zájmového vzdělávání se 
všemi jeho uvedenými charakteristikami. 
Primární prevence je ovšem v dlouhodobém 
záměru vymezena jako průřezové téma pro 
všechny segmenty vzdělávání (viz 4.6.4), tudíž 
se koncepčně vztahuje na všechny školy a 
školská zařízení.

17. MgA. Pravoslav Kohout, 
předseda ÚUR ZUŠ ČR 

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Úvodní odstavec je zmatečný a formulace pramení 
z nepochopení a zaměňování odlišných kategorií vzdělávání 
a volnočasových aktivit. ZUŠ jsou v rámci Škol. zákona (ŠZ) 
plnohodnotné školy stejně jako ZŠ, a v ŠZ jsou definovány 
„neposkytují stupeň vzdělání“ proto, že na rozdíl od ZŠ 
nejsou povinné, jako ostatně i školy jazykové či veškeré 
střední a vyšší. Navíc, absolutorium ZUŠ není podmínkou 
k přijetí na vyšší stupeň umělecké školy (ovšem cca 90% tam 
přijatých jsou žáci ZUŠ). ZUŠ vzdělávají cca 25% školou 
povinných dětí. Protože  rodiče si stále více uvědomují 
obecně užitečný přínos tohoto vzdělávání na celkový vývoj 
dítěte, tak ač demografická křivka klesá a počet žáků ZŠ se 
snižuje, procento dětí na ZUŠ zůstává a vlastně stoupá. Toto 
je však trend velmi pozitivní a měl by být i vzhledem 
k optimálnímu naplnění tezí obsažených v odst. 4.6 
maximálně vítán a podporován. Podobně je zjevně mylně 
chápán pojem „zájmové vzdělávání“ - stejný důvod definice 
v ŠZ = nepovinné vzdělávání. Z tohoto pohledu jsou opět 
takovými i ostatní SŠ a VŠ. „Mimo legislativní rámec definice 
zájmového vzdělávání“ proto neexistuje a nemůže existovat 
žádná jiná srovnatelná základna kvalitativně a obsahově 
srovnatelných aktivit. Volnočasové aktivity (DDM, kroužky 
atp.) jsou zcela jiným způsobem pozitivní příležitosti k od 
vzdělávacího procesu odlišné činnosti většinou i jiné, další 
skupiny dětí a mládeže. Definice zde bohužel 
nereflektovaného rozdílu je přesně popsána v práci Bc.Jiřího 
Stárka, garanta RVP ZUV, která je jím zaslána i jako příloha 
k tomuto textu.
 Cíle: Též chybná definice: ZUŠ není školským „zařízením“, 
to jsou družiny, jídelny atp. Opět zřejmé nepochopení 
základních pojmů v kontextu celé první věty. Nejen 

Upraveno.
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z technických a odborných, ale především 
psychohygienických důvodů, již i v zahraničí ověřených a 
uznávaných, není pro děti vhodné vykonávat odlišné aktivity 
ve stále stejném prostředí, budově, místnostech. Takové 
řešení je možné na úrovni středoškoláků a výše, ne však u 
dětí.
Poslední věta odstavce: Střediska volného času nejsou 
vzdělávacími institucemi, které pečují o talentované děti, ale 
o děti jakékoliv, i netalentované. Opět zmatení pojmů.
Aktivity: při respektování výše zmíněného bez připomínek.

18. Mgr. Tomáš Kolafa,
předseda KUR ZUŠ LK

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Rozdělit kapitolu 4.5 na dvě kapitoly:
1. základní umělecké vzdělávání (ZUV)
2. zájmové vzdělávání
Odůvodnění:
Rozdílnost klíčových kompetencí těchto segmentů školství, 
vyplývajících ze školského zákona, kde ZUŠ jsou školami a 
subjekty zájmového vzdělávání jsou školskými zařízeními. 
Základní umělecké školy mají své specifické funkce, učební 
plány (ŠVP), svou legislativu, a proto je nelze stavět na 
stejnou úroveň jako jiné aktivity v oblasti trávení volného 
času.

Upraveno.

19. Mgr. Tomáš Kolafa,
předseda KUR ZUŠ LK

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Zcela vypustit větu v prvním odstavci kap. 4.5: „S ohledem 
na způsob financování prostřednictvím republikových 
normativů nelze pokrytí potřeb základního uměleckého a 
zájmového vzdělávání činit na úkor zabezpečení základního 
vzdělávání.“
Odůvodnění: 
Nelze ve stávajícím legislativním prostředí realizovat

Upraveno.

20. Mgr. Tomáš Kolafa,
předseda KUR ZUŠ LK

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Ze souvětí: „Současné kapacity jsou i výhledově dostačující, 
současně mimo legislativní rámec definice zájmového 
vzdělávání existuje stabilní základna pro rozvoj kvalitativně 
srovnatelných aktivit v oblasti trávení volného času.“ 
ponechat pouze část: „Současné kapacity jsou i výhledově 
dostačující..“
Odůvodnění:
Základní umělecké vzdělávání nelze srovnávat se zájmovým 
vzděláváním.

Upraveno.

21. Mgr. Tomáš Kolafa, 4.5 Do kapitoly 4.5 vložit text: Neakceptováno. Ani v ostatních kapitolách 
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předseda KUR ZUŠ LK Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

„Základní umělecké školy rozvíjejí talent a nadání 
v příslušných uměleckých oborech, připravují žáky ke studiu 
na konzervatořích, středních, vyšších odborných a vysokých 
školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Podílejí se 
na kultivaci postojů a osobnostním rozvoji žáků. 
V neposlední řadě přispívají k obohacení kulturního života 
obcí a celého Libereckého kraje. Liberecký kraj bude 
podporovat ZUV, neboť ZUŠ jsou v ČR unikátní a 
uznávané jako vzor ve vyspělých evropských zemích. 
Podporou je míněna snaha o zachování a rozvoj 
systematického a dlouhodobého vzdělávání žáků v ZUŠ, a 
také jako primární prevence společensky nežádoucího 
chování.“
Odůvodnění:
Je třeba stručně specifikovat základní funkce ZUV.

týkajících se vzdělávání nejsou specifikovány 
základní funkce vymezené platnou legislativou, 
je pouze popsán současný stav, stanoveny cíle a 
aktivity.

22. Mgr. Tomáš Kolafa,
předseda KUR ZUŠ LK

4.5 
Základní 
umělecké a
zájmové 
vzdělávání

Nahradit větu: „…dokončit tvorbu školních vzdělávacích 
programů v základním uměleckém vzdělávání“ větou: 
„Podporovat spolupráci jednotlivých ZUŠ Libereckého kraje 
při tvorbě ŠVP.“

Neakceptováno. Podpora tvorby školních 
vzdělávacích programů v základním uměleckém 
vzdělávání je řešena prostřednictvím 
individuálního projektu na úrovni ČR ze strany 
MŠMT. Liberecký kraj tak nemá nástroj pro 
stanovení a realizaci takového cíle, s ohledem 
na to klade pouze za cíl - pro celou vzdělávací 
soustavu obecně - dokončení tvorby školních 
vzdělávacích programů jako svého druhu 
finálního produktu.

23. Zita Smetáčková, 
člen Rady AZUŠ ČR –
zástupce za Liberecký kraj, 
Sokolská 299, Doksy

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání je chybně uvedeno v jednom 
odstavci se zájmovým vzděláváním. Rozdílnost těchto dvou 
složek  školství vyplývá nejen ze zákona, ale také z jejich 
obsahu a forem práce. V případě základního uměleckého 
vzdělávání hovoříme o dlouhodobé a systematické formě 
vzdělávání, která je dána vzdělávacími programy a osnovami 
jednotlivých předmětů. V případě zájmového vzdělávání se 
jedná o volnočasové aktivity. 

Upraveno.

24. Zita Smetáčková, 
člen Rady AZUŠ ČR –
zástupce za Liberecký kraj, 
Sokolská 299, Doksy

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Stávající legislativa neumožňuje základním uměleckým 
školám jakoukoliv selekci či vylučování žáků z jiného než 
prospěchového důvodu. V případě, že uchazeč o studium 
splní požadavky řádných přijímacích zkoušek a kapacita 
školy není naplněna, má právo na základní umělecké  

Nezapracováno. Připomínku nelze vztáhnout k 
žádné konkrétní pasáži dlouhodobého záměru.
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vzdělávání na dané škole. Jakýkoliv jiný přístup není 
v nynějším právním prostředí možný a legální.

25. Zita Smetáčková, 
člen Rady AZUŠ ČR –
zástupce za Liberecký kraj, 
Sokolská 299, Doksy

4.5 
Základní 
umělecké a 
zájmové 
vzdělávání

Kvalita zájmového uměleckého vzdělávání je zaručena 
učebními plány a osnovami, které mají celostátní rozsah a 
jejich plnění je kontrolováno ČŠI. Právě ona 
propracovanost, dlouhodobý charakter a systematičnost 
uměleckého vzdělávání je naprosto jedinečná a 
nezastupitelná. V oblasti trávení volného času neexistují 
kvalitativně srovnatelné aktivity. 

Není pochybnosti o funkci České školní 
inspekce. Ve vztahu ke kvalitativně 
srovnatelným aktivitám text upraven.

26. Mgr. Jaroslav Počer, 
Obchodní akademie a 
Jazyková škola Liberec

4.6. 
Průřezová 
témata

Mezi průřezová témata patří rovněž FINANČNÍ 
GRAMOTNOST, která bude promítnuta do všech RVP.
Systém budování finanční gramotnosti na základních a 
středních školách vychází z usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. 
12. 2005.
Odkaz:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/ft_strategie
_financniho_vzdelavani.html

Neakceptováno. Průřezová témata jsou 
v dlouhodobém záměru chápána odlišně od 
vzdělávacích programů; zde ve smyslu prolínání 
(průřezovosti) cílů a aktivit jednotlivých oblastí 
všemi stupni a segmenty vzdělávání. 
Nezahrnuje tak všechny gramotnosti podle 
RVP, ale pouze ty, které jsou z pohledu kraje 
v daném období prioritní.

27. PhDr.Zdeňka Kutínová za 
KR CZESHA
Gymnázium a SOŠPg, 
Jeronýmova 270, Liberec

4.6
Průřezová 
témata

Str. 16  Komunikace v cizích jazycích není průřezovým 
tématem.     

Neakceptováno. Průřezová témata jsou 
v dlouhodobém záměru chápána odlišně od 
vzdělávacích programů; zde ve smyslu prolínání 
(průřezovosti) cílů a aktivit jednotlivých oblastí 
všemi stupni a segmenty vzdělávání.

28. RNDr. Irena Přádná, 
Asociace ředitelů gymnázií,
Gymnázium F. X: Šaldy, 
Liberec 11, Partyzánská 530

4.6
Průřezová 
témata

Zvážit jiný název kapitoly, protože termín Průřezová témata 
se používá v různých RVP v jiném smyslu. Není to vhodné 
pro Komunikační kompetence  v cizích  jazycích nebo 
Informační a komunikační technologie.

Neakceptováno. Průřezová témata jsou 
v dlouhodobém záměru chápána odlišně od 
vzdělávacích programů; zde ve smyslu prolínání 
(průřezovosti) cílů a aktivit jednotlivých oblastí 
všemi stupni a segmenty vzdělávání.

29. Ing. Markéta Zelinková,
Integrovaná střední 
škola,Vysoké nad Jizerou, 
Dr. Farského 300,

4.6.1
Komunikační 
kompetence

Veškerou propagaci a preferenci neomezovat jen na anglický 
a německý jazyk, ale i na jiné jazyky, hlavně francouzský. 
Např. naše škola rozvíjí spolupráci s francouzskými partnery, 
ale je zde problém jazykové bariéry.

Neakceptováno. Liberecký kraj pokládá 
anglický jazyk za klíčový nástroj globální 
komunikace (viz Program rozvoje Libereckého 
kraje 2007-2013). Výuka jazyků, ať již angličtiny 
či jiných, je plně v kompetenci školy, důvodem 
mohou být i partnerské vztahy se zahraničními 
školami.

30. K. Balounová
Učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 

4.6.1. 
Komunikační 
kompetence 
v cizích 

Zvyšování kvality výuky jazyka – nutná potřeba vzniku 
specializovaných učebnic např. Aj pro žáky z bývalých 
speciálních škol,  kteří mají snížené IQ a schopnost učit se, 
ale zájmy dle svého věku.

Neakceptováno. Věcně souhlasíme, ale není 
v kompetenci kraje vytvářet či zajišťovat 
učebnice či učební pomůcky.



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
vypořádání připomínek

8

jazycích S tímto souvisí také CD, pracovní listy atd.
31. K. Balounová

Učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31,

4.6.1. 
Komunikační 
kompetence 
v cizích 
jazycích

Podpora vyučujících cizích jazyků – nutné specializované 
kurzy pro vyučující dětí se specifickými potřebami a Aj 
poprvé v 6. roč. (nový předmět, jehož výuka není prověřena 
praxí a není podpořena speciálními učebnicemi. atd. viz 
nahoře)

Neakceptováno. Podpora výuky cizích jazyků 
ze strany kraje se odehrává v rovině vytvoření 
podmínek, zprostředkování nabídek či 
vytvoření možností čerpat finanční prostředky 
na vzdělávání. Účast na konkrétních kurzech 
patří do DVPP, které je plně v kompetenci 
školy. Rovněž je podpořeno v rámci kapitoly 
4.6.1.

32. RNDr. Jiří Čeřovský, CVLK 4.6.2.
Informační a 
komunikační 
kompetence

Zda-li není překlep slova podmínky místo prostředky
Cíle
Modernizovat technické a technologické prostředky

Upraveno.

33. Ing. Ivana Ptáčková
Odbor regionální rozvoje a 
evropských projektů, 
Krajský úřad Libereckého 
kraje

4.6.5 
Environmentá
lní vzdělávání

Za jedno z průřezových témat současného vzdělávání je v 
dokumentu považováno environmentální vzdělávání, do 
kterého je začleňováno téma udržitelného rozvoje. Ovšem 
rozměr udržitelného rozvoje je mnohem širší, než pouze 
environmentální. Aplikace tohoto rozdělení ve svém 
důsledku nutně vede k nejasnostem a zkreslením. Je 
pravdou, že systém environmentální výchovy je již zaveden a 
odpovídá Státnímu programu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v České republice. Ovšem například 
horizontálním tématem OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost je již udržitelný rozvoj a nikoli pouze 
environmentální vzdělávání. Domnívám se tedy, že by stálo 
za zvážení, zda v dokumentu hierarchii témat neupravit. 
Podle informací, které mám k dispozici, je v současnosti na 
republikové úrovni připravována koncepce vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji. Nebyla sice dosud přijata, její 
zpracovávání však je výrazem posunu chápání tohoto tématu 
jako svébytného a zahrnujícího všechny tématické pilíře, ne 
pouze jeden z nich.

Neakceptováno, v dosavadních dokumentech 
z resortu školství je užíván pojem 
environmentální vzdělávání, případně výchova 
(viz Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání 
či pro gymnázia).

34. Základní škola, Tanvald, 
Údolí Kamenice 238

5.
Rovnost 
příležitostí

Po prostudování Dlouhodobého záměru jsem došel k těmto 
závěrům:
-posuzuji z hlediska základního vzdělávání (vzdělávání žáků 
lehkého mentálního postižení různého stupně, žáků se 
sociálním znevýhodněním i žáků s tělesným postižením) -
souhlasím

Neakceptováno. Odbornost a provázanost 
s reálným prostředím škol v případě pracovníků 
speciálně pedagogických center není 
zpochybňována, přesto však spatřujeme limity 
spolupráce těchto poradenský zařízení se 
školami díky jejich úzké provázanosti se 
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- ztotožňuji se z kapitolou č.4., zvláště pak 4.6.1, 4.6.2.,
4.6.4., 4.6.5. (tyto podkapitoly již naplňujeme)
Pouze v kap. 5 zcela nerozumím - cituji: Ukazuje se, že 
přílišná provázanost SPC na školy může působit proti 
tomuto trendu.
Domnívám se, že naopak provázanost  se školami je nutná 
neboť pracovníci v SPC jsou, jako odborníci, nejvíce 
kompetentní posoudit a rozhodnout o integraci a za jakých 
podmínek.
Jiné připomínky nemám.

školami, při nichž působí.

35. Mgr. Michal Bursa, Základní 
škola, Jablonec nad Nisou, 
Liberecká

5. 
Rovnost 
příležitostí
Str. 21, 2. 
odst.

Nesouhlas s myšlenkou, že cituji: “přílišná provázanost 
SPC center na školy může působit proti trendu vnitřní 
diferenciace vzdělávání žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami.“
Nevím, na jakém základě je toto tvrzení podloženo, ale 
z vlastní zkušenosti se mi speciálně poradenská péče v místě 
školy osvědčila daleko lépe, než spolupráce se zařízením, 
které je xx km vzdálené a jeho dostupnost po všech 
stránkách je problematická. Pokud stále budeme ve školství 
zohledňovat finanční priority nad výchovou a vzděláváním, 
pak budoucnost školství není příliš lichotivá.

Neakceptováno. Problém identifikujeme 
shodným způsobem, a to omezenou 
dostupnost speciálně pedagogické péče. Je 
samozřejmé, že škola, při níž působí speciálně 
pedagogické péče pokládá spolupráci za 
výrazně kvalitnější než kdyby se jednalo o 
zařízení vzdálené. Při pohledu na síť škol 
v kraji se to ovšem dotýká minimálního počtu 
škol. V textu kapitoly a ani v dlouhodobém 
záměru nejsou finanční priority 
upřednostňovány, uvedená citace sama o sobě 
v žádném ohledu nespojuje téma s finančními 
prostředky.

36. Mgr. Jaroslav Počer, 
Obchodní akademie a 
Jazyková škola Liberec

6. 
Tvorba a 
zavádění 
systémů 
hodnocení 
kvality 
vzdělávání

Pokud je konkrétně zmíněna norma ISO, měly by být 
možná vyjmenovány i další standardizované metody EU 
(např. CAF).

Upraveno.

37. RNDr. Irena Přádná, 
Asociace ředitelů gymnázií,
Gymnázium F. X: Šaldy, 
Liberec 11, Partyzánská 530, 
p.o.

6.
Tvorba a 
zavádění 
systémů 
hodnocení 
kvality 
vzdělávání
Str. 23, 3. 

Vynechat konec  věty  od:“… norma ISO 90001… atd.“
Existuje řada vhodnějších modelů pro školství. 
Nejmenováním zůstane volný výběr pro jednotlivé školy.

Upraveno.
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odst.

38. PhDr.Zdeňka Kutínová za 
KR CZESHA
Gymnázium a SOŠPg, 
Jeronýmova 270, Liberec, 
p.o.

6.
Tvorba a 
zavádění 
systémů 
hodnocení 
kvality 
vzdělávání
Str. 23, 3. 
odst.

norma ISO není pro školství nejvhodnější Upraveno.

39. Mgr. Jaroslav Počer, 
Obchodní akademie a 
Jazyková škola Liberec

7. 
Zvyšování 
profesionality 
PP

Mezi aktivity: realizace programů DVPP - vedle 
komunikace v cizích jazycích,…, uvést i finanční gramotnost

Neakceptováno. 
Shodně s vypořádáním připomínky č. 26.

40. Mgr. Jaroslav Počer, 
Obchodní akademie a 
Jazyková škola Liberec

8. 
Podpora 
dalšího 
vzdělávání

Mezi aktivity: rozvoj kompetencí obyvatel kraje (zejména 
dovednosti komunikovat v cizím jazyce, informační 
způsobilosti, pro zlepšení zaměstnatelnosti) – uvést rovněž 
finanční gramotnost

Neakceptováno. 
Shodně s vypořádáním připomínky č. 26.

41. RNDr. Jiří Čeřovský, CVLK 8.
Podpora 
dalšího 
vzdělávání

Text: CVLK…jeho jediným cílem je vytvářet podmínky pro 
rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro dospělé. Zřizovací 
listina definuje předmět činnosti šířeji.
Chybí odkazy na platné a závazné rozvojové dokumenty 
CVLK /např. metodika NUOV, Studie proveditelnosti 
CVLK apod./
Upřesnit: budovat materiálně technické zázemí

Předmět činnosti upraveno. Odkazy na 
dokumenty v této souvislosti nejsou pokládány 
za nutné. Formulace „zkvalitnit materiálně-
technické zabezpečení dalšího vzdělávání“ je 
v kontextu s ostatnímu cíli dostatečná.

42. Veronika Melichová
Turnov

9.1.2 Proč při navýšení kapacity na jedné škole, z důvodu velkého 
zájmu o příslušný obor, trestat školu jinou (snížení kapacity)

Nejedná se o věcnou připomínku, naznačený 
postup nelze aplikovat, ani nebyl aplikován.

43. Podještědské gymnázium, 
s.r.o. Liberec, Mgr. Dagmar 
Cvrčková –jednatel, Mgr. 
Stanislav Cvrček – jednatel, 
Sokolovská 328
Liberec 14

9.1.2
Zásady 
rozvoje 
vzdělávací 
soustavy LK

Doplnit za poslední větu odstavce: „Týká se pouze 
zřizovatele Liberecký kraj.“

44. Mgr. Václav Tichý 
Střední škola tvorby a 
designu nábytku, s.r.o.
SOU nábytkářské s.r.o. 

9.1.2
Zásady 
rozvoje 
vzdělávací 

Doplnit za poslední větu odstavce: „Týká se pouze 
zřizovatele Liberecký kraj.“

Neakceptováno. Krajský úřad Libereckého 
kraje při zpracování dlouhodobého záměru 
postupuje podle § 9 školského zákona a 
vyhlášky č. 15/2005 Sb., které se vztahují 
k dlouhodobým záměrům krajů. V obou 
právních normách je v této souvislosti 
používán termín „vzdělávací soustava v kraji“
zahrnující jednotlivé oblasti vzdělávání a školy a 
školská zařízení bez rozlišení podle zřizovatele. 
Pro „vzdělávací soustavu k kraji“ stanovuje 
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Liberec soustavy LK

45. Mgr. Václav Tichý 
Střední škola tvorby a 
designu nábytku, s.r.o.
SOU nábytkářské s.r.o. 
Liberec

9.1.4
Zásady 
rozvoje 
vzdělávací 
soustavy LK

Vypustit „u všech zřizovatelů“ a nahradit: „U škol 
a školských zařízení zřizovatele Liberecký kraj.“

46. Podještědské gymnázium, 
s.r.o. Liberec, Mgr. Dagmar 
Cvrčková –jednatel, Mgr. 
Stanislav Cvrček – jednatel, 
Sokolovská 328
Liberec 14

9.1.4
Zásady 
rozvoje 
vzdělávací 
soustavy LK

Vypustit „u všech zřizovatelů“ a nahradit: „U škol a 
školských zařízení zřizovatele Liberecký kraj.“

krajský úřad kritéria a ukazatele rozvoje 
vzdělávací soustavy. 
Obdobně podle § 148, odst. 3 školského 
zákona jsou žádosti o zápis školy nebo 
školského zařízení posuzovány shodně bez 
rozdílu zřizovatele. 

47. Mgr. Jaroslav Počer, 
Obchodní akademie a 
Jazyková škola Liberec

9.2
Kritéria 
rozvoje pro 
jednotlivé 
segmenty 
vzdělávací 
soustavy

Nějak mi tam chybí Jazyková škola (+státní zkoušky, 
mezinárodní zkoušky NJ, AJ) a její případná podpora.

Neakceptováno. V případě jazykové školy 
nejsou stanoveny zásady rozvoje, neboť není ze 
strany Krajského úřadu Libereckého kraje 
pokládáno za potřebné definovat kapacitní 
limity. Podpora není definována směrem 
k druhům škol, ale k stupňům vzdělání a 
věcným oblastem, přičemž komunikace v cizích 
jazycích je zastoupena v dlouhodobém záměru 
v několika kapitolách.

48. PaedDr. Vladimír Zelinka, 
předseda Sdružení 
soukromých škol Čech, 
Moravy a Slezska, a. s., 
V Olšinách 75, 100 00 Praha 
10

9.2.
Střední 
vzdělávání

Lisabonské cíle určují základní směry zlepšování kvality 
a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy 
v Evropské unii. Česká republika musí respektovat 
základních 13 cílů v tvorbě národních i krajských 
vzdělávacích koncepcí do roku 2010. Zejména vytvoření 
vhodného legislativního prostředí pro maximální využívání 
zdrojů a vytvoření otevřeného prostředí mezi veřejným 
sektorem a soukromým sektorem, dle Lisabonského 
strategického cíle 1.5., by měl být zakotven i v dlouhodobém 
záměru Libereckého kraje.
Lisabonské cíle potvrzuje i usnešení z 34. zasedání generální 
konference UNESCO, konané  19. a 20. října 2007 v Paříži. 
Tento „Ministerský kulatý stůl o vzdělávání a hospodářském 
rozvoji“, kde se setkali ministři školství z 96 zemí navrhuje, 
aby jednotlivé země ve svých dlouhodobých cílech budovaly 
partnerství pro vzdělávání a hospodářský rozvoj. Chtějí, aby 

Neakceptováno, a to z následujících důvodů:
- ke stanovení zásad rozvoje vzdělávací 
soustavy má Krajský úřad Libereckého kraje 
zmocnění dané školským zákonem, přičemž 
struktura dlouhodobého záměru je dána 
vyhláškou č. 15/2005 Sb., podle níž krajský 
úřad postupoval
- Krajský úřad Libereckého kraje nepostupuje 
jednostranným způsobem vůči školám 
zřizovanými soukromými subjekty, ale 
uplatňuje zásady vůči školám všech zřizovatelů 
jednotně
- dlouhodobý záměr nenařizuje útlum kapacit 
soukromých škol, toto tvrzení se nezakládá na 
pravdě
- v případě, že by mělo docházet k útlumu 
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byla navázána užší spolupráce a partnerství na místní úrovni, 
mezi místními správami a soukromým sektorem. V rámci 
politického dialogu se mají zaměřit na využití a rozvoj 
kapacit pro podporu všeobecného vzdělávání, pro odborné a 
vyšší vzdělávání. Proto ministři školství vyzvali i UNESCO, 
aby zahájila proces reflexe zaměřený na úlohu státu a dalších 
subjektů při organizování a poskytování vzdělávání za 
situace, kdy se soukromý sektor ve větší míře angažuje 
v přístupu ke vzdělávání a zvýšení jeho kvality. 
Jedním ze základních problémů při tvorbě krajských 
koncepcí je neustálá snaha o omezování rozvoje 
soukromých škol v regionech. 
Soukromé školství se v počátku 90. let minulého století staly 
rovnocenným segmentem české vzdělávací soustavy. Nyní je 
rozvíjení spolupráce mezi státní správou a samosprávou a 
soukromým sektorem strategickým cílem české vlády a zemí 
Evropské unie. 
V České republice je velkou překážkou dalšího rozvoje 
soukromých škol reálné naplňování § 174 školského 
zákona – Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského 
zařízení. (Poznámka zpracovatele: podle věcné souvislosti jde o § 148 
školského zákona) Uvedené body prosazené vládou sociální 
demokracie jsou zaměřeny na úmyslné potlačení 
konkurenčního prostředí daného jinými zřizovateli než je 
obec  a kraj. Jedná se především o systematické zneužívání 
tohoto zákonného nástroje na znemožnění inovace a rozvoje 
soukromých škol v České republice. Žádosti o zvýšení 
kapacity soukromých škol jsou kraji zamítány z titulu 
dlouhodobého záměru kraje a naopak jsou otvírány další 
třídy krajských škol ve shodných oborech.
Školský zákon § 174 odst. (1) písm. q (Poznámka zpracovatele: 
§ 174 odst. (1) písm. q neexistuje, § 174 řeší ČŠI)
a § 148 odst. písm. a), požaduje, aby veškeré změny v údajích 
v rejstříku soukromých škol měly kladné stanovisko kraje. 
Současně zákon ukládá orgánu, který vede rejstřík škol, aby 
při posuzování žádostí o zápis do rejstříku zamítl ty žádosti, 
které nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného 

kapacit s ohledem na demografický vývoj či 
strategické dokumenty kraje, tak ze strany 
Libereckého kraje či Krajského úřadu
Libereckého kraje není jiná možnost, než tak 
činit pouze u škol, které jsou zřizovány krajem; 
v případě jiných zřizovatelů lze změnu 
v rejstříku škol provést pouze se souhlasem 
zřizovatele, nikoli z pozice krajského úřadu



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
vypořádání připomínek

13

kraje. Školský zákon v § 9 odst. (2), část dlouhodobého 
záměru v kraji, týkající se vzdělávání ve školách zřizovaných 
krajem, ukládá radě kraje předložit dlouhodobý záměr 
zastupitelstvu ke schválení. V § 9 odst. (3), dlouhodobý 
záměr obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a 
stanovuje …. Záměr dalšího rozvoje kraje … zejména cíle a 
úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávání 
…
Tudíž dle § 9 odst. (2), z dlouhodobého záměru jsou nejen 
vyloučeny školy jiných zřizovatelů (církevní, soukromé), ale 
nemají ani možnost do něj nikterak vstoupit a ovlivnit ho, 
hájit své postavení na trhu. Tímto jsou vlastně z trhu 
vyloučeny a je jim zamezeno chovat se tržně. Potvrzuje to i 
vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů.
Pracovní návrh „dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008“ v kapitole 10 
stanovuje zásady a kriteria pro posuzování 
požadovaných změn v rejstříku škol a školských zařízení 
závazný pro všechny zřizovatele. Nařizuje útlum kapacit 
soukromých škol, při inovaci oboru pouze záměnu 
v celkové kapacitě a preferenci oborů poskytujících 
všeobecné vzdělávání a maturitní zkoušku.
Domníváme se, že tímto ustanovením by Liberecký kraj byl 
také v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.
Hlava III dominantní postavení a jeho zneužívání v § 10 –
odst. (1), dominantní postavení ne trhu má soutěžitel nebo 
více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla 
umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných 
soutěžitelích nebo spotřebitelích (tu dominanci již dává i 
rozdílné financování a podhodnocování finančních 
normativů soukromým školám dle zákona č. 306/1999 Sb., 
v pozdějším znění). Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
přesně specifikuje v § 10 odst. (2) a posuzuji se dle ukazatelů 
hospodářské a finanční síly soutěžitelů (minoritní soukromé 
školy 5%) a vznikem právních nebo jiných překážek vstupu 
na trh pro další soutěžitele např. tím, že soukromé školy 
Libereckého kraje jsou v dlouhodobém záměru výrazně 
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omezeny proti ostatním školám a nemohou tak měnit obory, 
kapacity, reagovat na trh a poptávku.  
De fakto a de jure se tímto jedná o úmyslné zmrazení 
rozvoje a pružnosti soukromých škol – obchodních 
společností:
na požadavky vývoje trhu práce
na poptávku na vzdělávacím trhu
omezení soutěžitele na trhu
omezení svobody podnikání
monopolizace a zvýhodňování jednoho soutěžitele –
krajských škol
dominantní postavení krajských škol a jeho zneužívání
V programovém prohlášení současné vlády je uvedeno, že 
zajistí rovnost podpory vzdělávání, které je veřejnou 
službou, bez ohledu na druh školy nebo jejího zřizovatele.
Vzhledem k těmto výše uvedeným argumentům je třeba 
přehodnotit závěr dlouhodobého záměru Libereckého kraje 
a umožnit rozšíření kapacit v učebních i studijních oborech 
soukromých škol.

49. Ing. Lubomír Louda 9.2
Střední 
vzdělávání

Redukce oborů by měla být efektivní vzhledem k potřebám 
trhu, ale i poptávce uchazečů. Podpora nástavbového studia 
v širším měřítku z důvodu možnosti úspěšného 
živnostenského podnikání absolventů učebních oborů. 
Spoluúčast firem (budoucích zaměstnavatelů) na tvorbě 
vzdělávacích programů a praxe. Ve spolupráci s ÚP podpora 
a rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a SOU.

Problematika provázanosti oborové struktury 
s potřebami trhu na straně jedné a na straně 
druhé s poptávkou uchazečů je velmi 
problematická. Nástavbové studium nesměřuje 
k možnostem živnostenského podnikání 
absolventů učebních oborů, z velké části se 
jedná sice o obor Podnikání, nicméně 
připomínka není akceptována, neboť tento 
obor nevede k rozvoji odbornosti získané 
v předchozím vzdělání. Spolupráce se 
sociálními partnery je obsahem kapitoly 4.3.

50. Mgr. Václav Tichý 
Střední škola tvorby a 
designu nábytku, s.r.o.
SOU nábytkářské s.r.o. 
Liberec

9.2.
Střední 
vzdělávání
7. odst.

Odstavec „Kapacity oborů poskytujících střední všeobecné 
vzdělání s maturitní zkouškou, …“ je v rozporu 
s konstatováním v bodě 9.1.2.
Změnit odstavec: „Kapacity osmiletých a víceletých 
gymnázií zřizovatel Liberecký kraj budou zachovány na 
stávající úrovni tak, aby …“

Zásada uvedená v bodě 9.1.2 je obecná, 
v případě specifických kritérií bude 
postupováno dle těchto specifických zásad. 
Nejedná se o rozpor.
Neakceptováno. Krajský úřad Libereckého 
kraje při zpracování dlouhodobého záměru 
postupuje podle § 9 školského zákona a 
vyhlášky č. 15/2005 Sb., které se vztahují
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k dlouhodobým záměrům krajů. V obou 
právních normách je v této souvislosti 
používán termín „vzdělávací soustava v kraji“ 
zahrnující jednotlivé oblasti vzdělávání a školy a 
školská zařízení bez rozlišení podle zřizovatele. 
Pro „vzdělávací soustavu k kraji“ stanovuje 
krajský úřad kritéria a ukazatele rozvoje 
vzdělávací soustavy.

51. Podještědské gymnázium, 
s.r.o. Liberec, Mgr. Dagmar 
Cvrčková –jednatel, Mgr. 
Stanislav Cvrček – jednatel
Sokolovská 328
Liberec 14

9.2
Střední 
vzdělávání
7. odst.

7. odstavec „Kapacity oborů poskytujících střední všeobecné 
vzdělání s maturitní zkouškou, …“ je v rozporu 
s konstatováním v bodě 9.1.2.
Změnit odstavec „Kapacity osmiletých a víceletých gymnázií 
zřizovatel Liberecký kraj budou zachovány na stávající 
úrovni tak, aby …“

Viz připomínka č. 50.

52. Ing. Markéta Zelinková,
Integrovaná střední 
škola,Vysoké nad Jizerou, 
Dr. Farského 300,

9.2
Střední 
vzdělávání

…. gymnázia  ….žáci, kteří se přijmou na gymnázia nad 
současný stav 18 %, nebudou mít potřebné studijní 
předpoklady pro zvládnutí tohoto oboru, někteří 
samozřejmě ani nebudou mít předpoklady pro zvládnutí 
oborů M a L.

O této skutečnosti rozhoduje v rámci 
přijímacího řízení ředitel školy, nikoli 
dlouhodobý záměr.

53. Mgr. František Lufinka
SŠ řemesel a služeb, 
Jablonec n.N.

9.2
Střední 
vzdělávání

Myslím si, že snížení počtu žáků v oborech „E,H“ z 42%
na 24% není podloženo analýzou ve spolupráci s výrobní 
sférou, ale je pouze kopírování požadavků vycházejících 
z dlouhodobého záměru ČR

Dlouhodobý záměr v pracovní verzi neuvádí 
snížení počtu žáků, ani snížení jejich podílu, ale 
o snížení kapacit oborů, byť je očekáváno, že 
ke snížení počtu žáků na základě 
demografického vývoje dojde. „Kopírování 
požadavků“ je zakotveno v platné legislativě, 
dlouhodobý záměr Libereckého kraje musí být 
v souladu s dlouhodobým záměrem České 
republiky.

54. Ing. Milena Lednejová 9.2.
Střední 
vzdělávání

Dle struktury zaměstnanosti LK v 2006 je zřejmý asi 50 % 
(26,56 + 23,47) podíl jednoduchých a středně složitých 
manuálních prací. Z tohoto historicky vyplývá vysoký podíl 
zaměstnanců se středním vzděláním bez maturity. Je proto 
zarážející, že DZ počítá s poklesem středního vzdělání 
s výučním listem ze 42 % v tomto školním roce na 24 %
ve školním roce 2011/2012. 
Turnovsko je průmyslovou oblastí, ale i oblastí 
s rozvíjejícím se cestovním ruchem. Dělnické profese jsou 
žádány od všech významných zaměstnavatelů zaměřených 

Pokles podílu žáků vstupujících do oborů 
poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
byl předpokládán již v dlouhodobém záměru 
z roku 2006.
Snižování kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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na strojírenství, stejně tak jsou potřeba prodavačky, kuchaři a 
číšníci. Absolventi s maturitní zkouškou dle vyjádření 
zaměstnavatelů nemají zájem pracovat na nejnižších 
pracovních pozicích, a to jak v průmyslových závodech, tak i 
ve službách. V ISŠ Turnov se vzdělává ve školním roce 
2007/2008 554 žáků. Co se týče počtu žáků, tak nemáme 
žádný propad ve srovnání se školním rokem předcházejícím. 
Došlo pouze ke snížení 1 třídy nástavbového studia 
Podnikání z rozhodnutí KÚ LK. S čím se potýkáme je nižší 
prospěchová úroveň, neboť žáci s trojkami, ale i se čtyřkami 
se dostanou na střední školy s maturitou. Při poklesu na 24 
% žáků se středním vzděláním s výučním listem se budou na 
učební obory hlásit ti, kteří mají ten nejhorší prospěch a 
chování a ti, kteří dnes mají základní vzdělání (viz graf 3: 
Struktura zaměstnanosti LK – základní vzdělání je 8,37 %). 
Již v současnosti dochází k tomu, že žáci přijati na střední 
školu s maturitou v průběhu I. pololetní nebo po 
neúspěšném skončení prvního ročníku přecházejí na učební 
obory (dle výroční zprávy ISŠ Turnov za 2006/2007 
přestoupilo z jiné školy 45 žáků a předčasně ukončilo 
studium 51 žáků). 
Závěr: Dlouhodobý záměr nerespektuje požadavky praxe a 
potřeby podniků.

55. Raduše Vélová
Antonína Dvořáka 304
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Záměr nemapuje skutečnou situaci na trhu práce. Poptávku 
po technických oborech a pracovnících ve službách. Je 
nesmyslné prosazovat snížení výučních oborů ze 42% na 
24%. 
Není rozumné uvažovat o slučování škol s rozdílnými obory.

Záměr skutečnou situaci na trhu práce 
v dostatečném rozsahu mapuje v 1. kapitole. 
Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
Slučování škol s rozdílnými obory není 
v dlouhodobém záměru uvedeno. Naopak, 
transformační procesy v předchozích letech 
ukazují, že docházelo ke slučování škol 
s obdobným zaměřením.

56. Jana Richtrová
Nádražní 1057
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Zásadní snižování počtu žáků ve středním vzdělávání s 
výučním listem nepovažuji za správné. Již dnes je na trhu 
práce nedostatek kvalifikovaných lidí s výučním listem -
řemeslníků. jejich další vzdělávání je možné různými 
nástavbami.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno. Nástavbové studium není dalším 
vzděláváním.
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57. Jaroslava Stejskalová
Boženy Němcové 1819
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Snižování kapacity středního vzdělání s výučním listem, 
není myslím štastným řešením. Stále je trvalý zájem o 
kvalifikované řemeslníky, kterým praktické dovednosti 
odborné vzdělávání s maturitou nezajistí.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

58. Martina Eichlerová
Za Sokolovnou 1682
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nevidím příliš pozitivně plánovanou redukci oborů s 
výučním listem, jelikož trh práce se potýká spíše s 
nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s výučním listem 
než s nedostatkem absolventů s maturitou.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

59. Jan Burda 9.2
Střední 
vzdělávání

…kraj má tradici v průmyslu X v plánu je snížení studentů 
s výučním listem., požadavky jsou na dělnické profese (i 
když může mít také maturitu)
…snížení počtu vyučených X zvýšení počtu s maturitou -
buď se rodí chytřejší děti, nebo bude mít maturitu kdekdo -
jakoupak bude mít asi hodnotu?
…redukce bude provedena ve velkých aglomeracích X 
nejmírnější dopad na žáky - největší počet obyvatelstva = 
nejmenší dopad?
…učňovské školství je právě v místech, kde je i místní 
průmysl, kam mohou studenti docházet na praxi
…redukce vyučených x předčasné odchody ze středního 
vzdělávání - kampak vypadne žák, nestačící na maturitní 
studium, když učňovských škol bude o 18% méně a zřejmě 
budou plné - asi se zvýší počet lidí s pouze základním 
vzděláním
…kraj zřizuje střední školy, jejichž kapacita je minimálně 400 
žáků a některé školy, které mají přes tento počet však stejně 
chce slučovat, rušit, napadají různá vysvětlení

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
V případě podílu obyvatel se středním 
vzděláním s maturitní zkouškou je potřebné 
poukázat na historický vývoj – např. v roce 
1970 se jednalo o 13,6%, v roce 2001 25,3% -
z tohoto důvodu je hodnota vzdělávání velmi 
relativní.
Nejmírnější dopad na žáky bude mít redukce ve 
velkých aglomeracích právě s ohledem na to, že 
velká aglomerace zpravidla nabízí střední 
vzdělání zabezpečované větším množstvím 
subjektů. Jejich případná redukce tak bude 
znamenat pouze změnu místa poskytovaného 
vzdělávání v rámci jedné aglomerace. V případě 
redukce středního vzdělávání v malých městech 
by se zpravidla jednalo o znemožnění středního 
vzdělání absolutně se všemi důsledky.

60. Ing. Jan Gold 9.2
Střední 
vzdělávání 

Připomínky vychází ze zaměření firmy a z předpokladu 
jejího dalšího rozvoje. Jsme výhradně strojírenskou firmou 
zabývající se vývojem a výrobou sklářských automatů 
s charakterem malosériové až kusové výroby.
Trpíme chronickým nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků v oblasti dělnických profesí. Tento stav je z velké 
části způsoben rozpadem učňovského školství v 90tých
letech. Podle DZ má tento trend pokračovat do roku 2015 
dalším snižováním uchazečů o střední vzdělávání 
s výučním listem či maturitní zkouškou L celkem o 16%.
S tímto záměrem nesouhlasíme, neboť lze očekávat další 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
Ve vztahu k potřebnosti dělnických profesí 
v roce 2015 nelze očekávat, že nebudou 
potřeba, ale shodně s konstatováním 
připomínkujícího je očekáváno, že se bude ve 
výrazně větší míře jednat o kvalifikačně 
náročnější profese vyžadující vzdělání 
v oborech kategorie M a L, nikoli E a H.
Dlouhodobý záměr neřeší a nemůže řešit 
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prohlubování rozporu mezi potřebami průmyslových 
podniků a počty dělnických profesí. Očekává snad autor 
zprávy, že v roce 2015 již dělnické profese v Libereckém 
kraji nebudou potřeba?
Lze předpokládat, že do roku 2015 budou firmy poskytující 
manuální práci jednoduchého či středně složitého charakteru 
přesouvat mimo Liberecký kraj? Z našich koncepcí vyplývá, 
že v dalším vývoji firmy budeme stále více využívat 
složitějších obráběcích strojů – center, kde bude potřeba pro 
jejich obsluhu kvalifikovanější pracovní síly na úrovni 
středního vzdělávání s výučním listem nebo maturitou L či 
M. S těmito trendy dlouhodobý záměr nepočítá.
Aby absolventi již zmíněných škol byli řádně připraveni na 
výkon budoucího povolání, bude nezbytné do budoucna 
rovněž věnovat zvýšenou pozornost modernizacím či 
pořizování movitého majetku v oblastech pracovního 
výcviku, kde současná technika je převážně zastaralá a 
neodpovídá současným standardům. Lze konstatovat, že 
učňovská zařízení jsou v rámci investiční činnosti v této 
oblasti zanedbávána.
Nezabývali jsme se problematikou úrovně vzdělání, která jak 
známo, má sestupnou tendenci, a dále nerozebíráme vliv 
stávající vzdělanostní struktury na budoucí období. Pokud 
náš kraj patří na předposlední místo ve vzdělanostní 
struktuře, pak lze odvodit, že ani v příjmech nebude patřit ke
špičce. Zvýšený podíl středního vzdělání s maturitou 
K předpokládá přechod k dalšímu vyššímu vzdělání. Na to 
rodiče v nižších příjmových skupinách nemusí mít 
dostatečné materiální prostředky. Problematiku uvedenou 
v tomto odstavci zpráva nijak neřeší resp. ji ani neuvažuje.

problematiku sociálního statusu rodičů. Na 
druhé straně lze konstatovat, že v případě 
uvolnění kapacit oborů kategorie K by 
poptávka ze strany žáků a rodičů byla s to tyto 
kapacity využít.

61. Ing. Martina Drahoňovská,  
vedoucí personálního úseku 
KAMAX, s.r.o. , 
Nudvojovická 1474 Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání,  

Naše výroba je ryze strojního charakteru, mezi největší úseky 
se řadí obrábění, tváření za studena a výroba nástrojů. Stejně 
jako většina firem se i my potýkáme s nedostatkem 
technických odborníků. Do výrobních úseků nabíráme 
hlavně pracovníky vyučené v různých technických oborech 
(nástrojař, obráběč kovů, mechanik-elektronik, opravář 
zemědělských strojů, atd.), kteří v rámci studia prošli mj. 
i odbornou praxí, mají technické znalosti a zároveň jsou 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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i manuálně zruční. 
U absolventů středních průmyslových škol naprosto chybí 
kontakt s odbornou praxí, většina z nich směřuje na vyšší 
odborné či vysoké školy a ti, kteří nastupují do praxe, nemají 
zájem manuálně pracovat. Jako zaměstnavatel nemohu 
podpořit plánovanou koncepci, která má vést ke 
snižování počtu přijímaných žáků na odborná učiliště.
Z pohledu firmy, která plánuje v našem regionu další prudký 
rozvoj, jsme znepokojeni tím, že dlouhodobý záměr 
vzdělávání jde proti požadavkům trhu práce. Na úřadě práce 
jsou desítky požadavků od různých zaměstnavatelů na 
technické kvalifikace a jediným zdrojem přílivu nových 
zaměstnanců jsou právě technicky zaměřené integrované 
školy a učiliště - v nejbližším okolí naší firmy jde např. o ISŠ 
Turnov, ISŠ Semily, SOU Hubálov. Za dobu naší společné 
spolupráce jsme z těchto škol přijali řadu velmi zručných 
absolventů, kteří často patří k oporám jednotlivých 
pracovišť.

62. Ing. Jana Rulcová
Terronská 2106
Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

V celém dokumentu se hovoří o rozdílnosti našeho 
Libereckého kraje a o snaze dosáhnout stejné úrovně 
vzdělanosti jako v celé ČR, jako ve vyspělých státech 
Evropy. Ale náš kraj je opravdu rozdílný. Řemeslo má zde 
dlouhodobou tradici, stále zde platí pořekadlo o zlatých 
českých ručičkách. Člověk vyučený v některém oboru bez 
maturity si u nás hledá práci lépe než středoškolák bez 
praktických znalostí, než ten, kdo ovládá pouze teorii, ale ne 
na takové úrovni, jako absolvent vysoké školy. 
A finanční ohodnocení práce vyučenců v technických 
oborech je ve zdejších firmách mnohem vyšší, než 
nekvalifikovaná práce středoškoláka, který nakonec musí vzít 
za vděk místem, které neodpovídá jeho vzdělání. Místa 
středoškoláků již obsazují vysokoškoláci.
Nechceme být montážní dílnou Evropy? Tak se stydíme za 
kvalitní práci řemeslníků v dílnách a u strojů? Tak proč je 
chtějí i v ostatních státech?
A co snižování úrovně jednotlivých stupňů škol. Ti, co mají 
na SOU už teď studují na středních školách, ti co by zvládli 
ještě nedávno jen maturitní studium jsou nyní 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno. Dle všech strategických 
dokumentů České republiky a Libereckého 
kraje nechceme být montážní dílnou Evropy, 
ale v žádném ohledu to nesouvisí s kvalitní 
kvalifikovanou prací řemeslníků a pracovníků 
v technických povoláních. Nicméně, 
v Libereckém kraji jsou však významně 
zastoupeny profese s nízkou kvalifikační 
náročností práce (viz 1. kapitola), což má vliv 
na celkový sociální a hospodářský rozvoj kraje.
Situace na trhu práce nevykazuje popisovaný 
stav, že absolventi oborů se středním 
vzděláním s maturitní zkouškou mají nízkou 
úspěšnost při uplatnění.
V případě střídání nástavbového studia se jedná 
o dohodu Krajského úřadu Libereckého kraje 
s řediteli dotčených středních škol. 
Dlouhodobý záměr navrhuje usměrňování 
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vysokoškoláky. To není o zvyšování vzdělanosti, to je o 
snižování úrovně vzdělání.
Učňovské školství má v kraji klesnout na 30%. Kdo 
bude pracovat ve firmách, které už dnes brečí z nedostatku 
kvalifikovaných dělníků. Budou stát u CNC strojů 
středoškoláci, kterých tam není potřeba, kde je potřeba 
praktika? Nepřijde období, že dobrý zedník, zámečník, 
pokrývač, instalatér se bude platit zlatem? Neporostou řady 
nezaměstnaných středoškoláků s maturitou, protože je nikdo 
nepotřebuje, nechce? Nebudou se muset rekvalifikovat právě 
na ty obory, které dnes chceme likvidovat spojováním a 
prostupností škol za každou cenu, často bez logického 
smyslu. ( Takové příklady vyvolávají úsměv na každé 
prezentaci takové již optimalizované školy při rodičovských 
schůzkách na základních školách ). Budeme mládež 
manuálně zručnou, ale bez vztahu k teorii, nutit teoretizovat, 
abychom je nakonec stejně vrátili ke stroji?
Budiž, chceme zvyšovat úroveň vzdělanosti, je to 
celosvětový trend bez udržení opravdové úrovně vzdělání = 
diplom za každou cenu. Bude se zvyšovat procento nástaveb 
pro absolventy SOU. Souhlasím, již dospěli, mají své cíle, 
vědí, čeho chtějí dosáhnout, umí praxi, umí teorii, chybí 
prohloubení teorie nebo ekonomických znalostí pro 
podnikání. Proč ale se tedy studium na nástavbách omezuje? 
Proč některé střední školy mohou otevřít nástavbové 
studium jen jednou za dva roky, protože jinak nedostanou 
dotace? Mladý člověk by získal praxi a teoretické vzdělání za 
5 let? Je to právě tou snahou zatlačit praxi do pozadí?
Školy se spojují často bezmyšlenkovitě, bez finanční 
podpory, rodiče se zbytečně stresují, zaměstnancům škol to 
na radosti z práce také nepřidá. Co třeba opravdu vzít v 
úvahu skutečné požadavky našeho kraje, trhu práce, potřeb
místních firem, které určují míru nezaměstnanosti. Přestat 
sedět za stolem, sledovat státní a evropské statistiky a vydat 
se do terénu našeho kraje, do podniků. A v neposlední řadě 
si zjistit, jak se mění porodnost v kraji, jaký je nedostatek 
školek……….
To by bylo záhodno, ne vymýšlet pro občany

kapacit v denních formách studia. Situace v této 
oblasti je limitována principy financování ze 
státního rozpočtu, nebylo-li by nástavbové 
studium regulováno, znamenal by tento krok 
snížení mzdových prostředků v oblasti 
středních škol.
Nedostačujících kapacit v oblasti předškolního 
vzdělávání si dlouhodobý záměr všímá, 
nicméně Krajský úřad Libereckého kraje není 
zřizovatelem mateřských škol a tak v této 
oblasti může pouze vytvořit podmínky pro 
jejich zřizovatele. Na druhou stranu, ani v roce 
2006 nebyla porodnost vyšší než v roce 1991 
(což jsou převážně žáci vstupující do 1. ročníku 
středního vzdělávání).
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nesrozumitelné grafy závislosti něčeho na něčem. Vědět, že 
ten vyučenec bez maturita bere do dvou let vyšší plat než 
jeho učitel, který má vysokou školu a celý život se musí dál 
vzdělávat.

63. Jiří Jisl
Diamantová 1906
Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání 

Z dokumentu je zřejmá snaha omezovat učební obory s 
výučním listem na úkor oborů středních škol se 
všeobecným vzděláním. Přitom firmy v regionu právě 
nejvíce tyto profese potřebují. Řemeslníci snadno nachází 
zaměstnání pro svou manuální zručnost. Jejich studijní 
předpoklady jsou však většinou na nízké úrovni a ve 
studijních oborech neuspějí, nebo značně sníží jejich úroveň. 
Výhodnější je pro ty s lepšími studijními předpoklady více 
otevírat nástavbová studia a ne je stále omezovat a regulovat! 
Rovněž dávat do středního školství v příštích letech uvedené 
finanční prostředky je nedostačující a nekopíruje ani inflaci. 
Kladem záměru je u učebních oborů posílení vzájemné 
vazby teorie s praxí ve formách v regionu.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
Situaci v oblasti financování nelze v dané 
legislativní situaci ze strany Krajského úřadu 
Libereckého kraje ovlivnit.

64. Mgr. Jana Srnová
Lestkov 98
Rovensko p. Tr.

9.2
Střední 
vzdělávání
s. 29

s. 29 nelze souhlasit s tezí o radikálním snižování podílu
přijímaných žáků do 1. ročníku ze současných 42% na 24% 
v oborech poskytujících střední vzdělávání s výučním 
listem, naopak podporovat ve větší míře strojírenské obory 
- velká poptávka v Lbc. kraji

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

65. Ing. Alena Vávrová
Nad Hájkem 207
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání
s. 29

s. 29 nelze souhlasit s tezí o radikálním snižování podílu
přijímaných žáků do 1. ročníku ze současných 42% na 24% 
v oborech poskytujících střední vzdělávání s výučním 
listem, doporučení - větší podpora rozvoje strojírenských 
oborů vzhledem k množství výrobních firem a jejich 
požadavků v Lbc. Kraji. Odstavec obsahující informaci o 
preferenci škol s minimálním počtem 400 žáků je nejasný - v 
praxi dochází ke slučování škol s počtem nad 400 žáků.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
V praxi dochází ke slučování škol tak, aby 
výsledný subjekt měl ve střednědobém 
horizontu zaručenu velikost vyšší než 400 žáků, 
dlouhodobým záměr neobsahuje ustanovení, 
které by definovalo, že slučování se bude týkat 
pouze škol s nižším počtem žáků.

66. Blanka Gottvaldová
Na Osadě 152
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se záměrem, snížit procento absolventů s 
výučním listem z 42% na 24%. Neodráží to skutečný stav 
na trhu práce, kde je v poslední době velká poptávka po 
absolventech technickcýh oborů a oborů služeb s výučním 
listem. Navíc stoupá potpávka po dalším vzdělávání formou 
nástavbového studia při zaměstnání, kde by si každý zájemce 
mohl maturitu doplnit.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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67. Zuzana Vlčková
Přepeře 80
512 61 Přepeře

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se snižováním počtu uchazečů učebních 
oborů. Preference škol s min. počtem 400 žáků - proč 
sloučení ISŠ a Hot. školy Turnov. ISŠ má asi 550 žáků

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
V praxi dochází ke slučování škol tak, aby 
výsledný subjekt měl ve střednědobém 
horizontu zaručenu velikost vyšší než 400 žáků, 
dlouhodobým záměr neobsahuje ustanovení, 
které by definovalo, že slučování se bude týkat 
pouze škol s nižším počtem žáků.

68. Ing. Markéta Zelinková,
Integrovaná střední 
škola,Vysoké nad Jizerou, 
Dr. Farského 300,

9.2
Střední 
vzdělávání 

Nesouhlas s poklesem podílu žáků přijímaných do 
l. ročníků oborů s výučním listem. Pokles ze 42 % na 
24% ohrozí existenci firem, které jsou závislé hlavně na 
odborné manuální práci, některá řemesla budou chybět na 
trhu práce.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

69. Miluše Nováková
Ohrazenice 26

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se snižováním počtu uchazečů učebních 
oborů, odporuje to jednak celostátnímu požadavku, a jednak 
požadavkům firem v místě o vyuční obory. Dále se tím sníží 
úroveň vzdělávání (řada učňů maturitní studium nezvládne)

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

70. PaedDr. Milada Motlíková
Na Stráni 857
468 22  Železný Brod

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se snižováním podílu žáků s výučním 
listem ze 42% na 24% (neodpovídá požadavkům 
zaměstnavatelů v regionu - viz strojírenské obory)

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

71. Mgr. Alena Novotná
Za Sokolovnou 1682
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se snižováním podílu žáků s výučním 
listem ze 42% na 24% (neodpovídá požadavkům 
zaměstnavatelů v regionu - viz strojírenské obory)

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

72. Ing. Taťána Kohoutová
Pelešany 98
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím se snižováním podílu žáků s výučním 
listem ze 42% na 24% (neodpovídá požadavkům 
zaměstnavatelů v regionu - viz strojírenské obory)

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

73. Ing. Jana Horalová
Svobodova 1875
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Připomínka k záměru významným způsobem snížit obory 
poskytující střední vzdělání s výučním lisem (kategorie E 
a H). Podle požadavků praxe je nedostatek odborníků s 
výučním listem jak v oborech služeb, tak v oborech 
technických. při snížení kapacity žáků v jednotlivých 
oborech nebo zániků oborů by se zvýšil počet mladistvých 
bez kvalifikace a tím by vznikaly další problémy v 
budoucnosti. Naopak výhodné je navazují vzdělání ve formě 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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dvouletého nástavbového studia, které je zakončené 
maturitní zkouškou. tato forma vzdělání podporuje rozvoj 
podnikání a je velmi žádaná.

74. PaeDr. Alena Svobodová
Zahradní 129
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Záměry v rozvoji vzdělávání v Libereckém kraji 
nedopovídají reálné situaci na trhu práce,  kde roste 
poptávka po technických oborech, zvláště strojírenských. 
Tato závažná fakta nejsou v materiálu obsažena, a chybí tedy 
i zdůraznění nezbytnosti podpory technikcých oborů, včetně 
jejich forem. V druhé kapitole se konstatuje 15% redukce 
oborů střední vzdělání s maturitou a významné snížení 
kapacit oborů poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem. 
Dochází ke slučování škol prosperujících a splňujících 
kritérium minimálního počtu 400. (kapitola 9.2.) Z výše 
uvedených důvodu nelze souhlasit se snížením kapacity 
oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem z 42% 
na 24% a naopak se zvýšením žáků přijímaných na gymnázia 
a lycea z 18% na 29%. Toto se budoucnu negativně projeví 
na trhu práce. Optimálnější proto je navazující nástavbové 
studium pro absolventy učebních oborů, které je zakončené 
maturitní zkouškou. 
V kapitole 2 se konstatuje, že dosavadní optimalizační 
opatření zatím nemohla být vyhodnocena, přesto budou 
následovat další zásahy do kapacit středních škol. Mělo by 
být uvedeno, zda a v jakých časových intervalech bude 
prováděno vyhodnocení.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
Poptávka po technicky vzdělaných 
kvalifikovaných pracovnících je reflektována 
v části 4.3, nikoli v zásadách rozvoje vzdělávací 
soustavy.

75. Oldřich Vele
Ohrazenice 127
511 01  Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání

Demografický vývoj ukazuje evidentní pokles počtu žáků s 
výučním listem. Nemohu souhlasit s nějakým omezováním 
oborů, zvláště strojírenských, když zájem okolních firem o 
naše absolventy je každým rokem větší. Nelze potlačovat 
něco, co dobře funguje a fungovat bude!

Dlouhodobý záměr neobsahuje ustanovení 
směřující k omezování strojírenských oborů.

76. Jitka Gregorová
Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání

Snížení kapacity VO s výučním listem je nereálné
nejméně ze 2 důvodů: 
1) po absolventech VO (zejména strojírenských) je velká 
poptávka; 
2) ne každý žák střední školy má na to, aby absolvoval 
studijní obor s maturitou

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno. Zda reálně bude docházet ke 
snižování počtu žáků zejména strojírenských 
oborů je v mnoha případech limitováno 
rozhodnutím ředitele / ředitelů středních škol, 
které vzdělání v těchto oborech poskytuje.
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77. Ivana Hanzlová
J. Patočky 1637
511 01  Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání

Je nereálné srovnávat celorepublikové údaje s Libereckým 
krajem - každá oblast je zaměřena na jiný průmysl. Proč tedy 
strojírenské podniky stále požadují kvalifikované síly -
vyučence v oboru? Kolizi vidím i se záměrem snižování 
středního vzdělání s výučním listem ze 42% na 24% -
mají žáci takové nadání, schopnosti hlísit se na střední školy 
s maturitou. Byl tento záměr prodiskutován s podniky 
Libereckého kraje? jaký je jejich názor - vize?

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
K projednávání pracovní verze Dlouhodobého 
záměru byly vyzvány významné podniky 
Libereckého kraje, všechny připomínky 
doručené z jejich strany jsou součástí tohoto 
vypořádání.

78. Libuše Vydrová 9.2
Střední 
vzdělávání

Souhlasím s tradicí sklářského a strojního průmyslu a 
nerozumím tedy snížení středního vzdělání s výučním 
listem. Předčasné odchody studentů značí, že ne každý má 
předpoklady pro úplné střední vzdělání. Omezením 
učňovského školství nebudou moci tito studenti přejít do 
vyučení a nevzdělanost v kraji poroste.

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
Dlouhodobý záměr navrhuje růst vzdělanostní 
úrovně obyvatelstva, respektive absolventů 
středního vzdělání.

79. Mgr. Soňa Kočová
U Lip 255
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Je nereálné uvažovat o snižování absolventů učebních 
oborů z 42% na 24%. Tento návrh nebere v úvahu 
skutečnou situaci na trhu práce. Z praxe přicházejí 
požadavky na absolventy učebních technických oborů a 
služeb. 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

80. Ing. Jaroslav Šáral VYVA 
PLAST, s.r.o., Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání

S ohledem na situaci v nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků dělnických profesí nemůžeme souhlasit
s omezováním jejich přijímání do 1. ročníků učilišť. Vámi 
demonstrovaný pokles přijímaných žáků ve Vašem grafu je 
zcela proti směru potřeb praxe, která hledá neustále nové 
zdroje pracovních sil. Při Vaší koncepci dojde k poklesu 
disponibilních zdrojů kvalifikovaných pracovníků, které jen 
stěží nahradí „dovoz“ cizích státních příslušníků, ve většině 
případů bez jakékoliv odborné přípravy. Odvoláváte se 
v dokumentu na potřebu spolupráce praxe se školskou 
soustavou. S kým ta spolupráce bude probíhat v systému 
omezování učňovského školství. Řada žáků nemá na 
protěžované studijní  obory a je zcela nesmyslné omezovat 
případnou liberalizaci v rozhodování rodičů a žáků pro 
technické obory. Výrobní společnosti v současné době 
vynakládají nemalé prostředky na získání kvalifikovaných 
pracovníků a na růst jejich odborné kvalifikace, protože 
učňovské školství nestačí technologickému vývoji v praxi, 
musíme je „doučovat“, protože odborná pracoviště pro

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
K poklesu disponibilních zdrojů pracovních sil 
dojde bez ohledu na dlouhodobý záměr, a to 
pouze ve vazbě na demografický vývoj (viz 2. 
kapitola).
Změna funkce středního vzdělání z finalizační 
na tranzitní k vyššímu vzdělání je 
konstatováním skutečnosti. O významné roli 
středního managementu pro rozvoj firem 
nepochybujeme.
Liberecký kraj na počátku školního roku 
2007/2008 zahájil kampaň na podporu 
technických oborů, což lze pokládat za první 
krok ke zvýšení jejich společenské prestiže.
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odbornou výuku nedisponují moderní technologií. Proto 
Vaše rozhodování o omezení výukových kapacit o 15 % a 
s tím související omezení zdrojů pro tato školská zařízení 
působí z našeho pohledu spíše likvidačně. Vy jako 
zřizovatelé by jste měli při všech proklamacích o podpoře 
odborného vzdělávání technických oborů být naopak včele 
tohoto procesu. 
Rovněž Vaše podpůrné statistiky zastarávají současným 
trendům a dynamickým změnám a tudíž i východiska z nich 
nejsou adekvátní  potřebám rozvoje. Vycházíte čistě 
z populace české republiky a jejího demografického vývoje, 
ale dalším trendem, který nezachycujete je příliv 
nekvalifikovaných pracovních sil z jiných států. S ohledem 
na to, že naše společnost zaměstnává občany i jiných států –
Ukrajina, Rusko, Slovensko, hlásí se pracovníci z Polska a 
Vietnamu, kteří již dnes tu žijí se svými rodinami a budou 
zcela jistě potřebovat změnu jejich kvalifikace a pro své děti i 
naše školství, včetně odborného. To se také v průběhu 
nejbližšího období projeví. 
V bodě 4.3. Střední vzdělávání  charakterizujete střední 
školství jako tranzitní pro další vzdělání.  Můžeme Vás 
ubezpečit, že v celém světě stojí a padají firmy s úrovní 
středního managementu – absolventů technických a 
ekonomických oborů. V tomto ohledu je potřeba absolventů 
průmyslových škol pro praxi zcela nezastupitelná. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje z Vaší dílny je jistě 
velmi dobře odborně napsán. Ovšem teorie se v některých 
potřebách poněkud rozchází s praxí. Proto na ni reagujeme. 
Požadujeme, aby jste vytvořili podmínky pro vyšší 
společenskou prestiž technických oborů na učilištích a 
průmyslových školách. Ti nejlepší ať jsou dále studovat na 
vyšší stupně vzdělání, ale nechte žáky a studenty 
rozhodnout, co chtějí. 

81. ONTEX CZ s.r.o., Vesecko 
491, TURNOV
Ajchlerová Alena, vedoucí 
personálního oddělení

9.2
Střední 
vzdělávání

Po  shlédnutí Dlouhodobého záměru  vzdělání a rozvoje  
vzdělávací soustavy LBC kraje musím  zásadně nesouhlasit 
se snížením kapacity oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem. Dnešní  nedostatek  
pracovních sil na trhu již ukazuje zásadní problém  počtu  

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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učebních oborů,  především  technických.  Tento nedostatek  
by se po dalším snížení oborů poskytujících vzdělání 
s výučním listem  stal kritickým pro řadu zaměstnavatelů 
především ve výrobní sféře.
Již dnes je přemíra kuchařů, číšníků a podobně.  Uchazeči o 
práci se středním všeobecným vzděláním s maturitní 
zkouškou mají již své  určité požadavky na práci, a těžko se 
zařazují (pokud nestudují dále) do pracovního procesu. Naše 
požadavky na THP jsou vyšší,  zařazení do výrobního 
procesu  nemají zájem.
Pro zaměstnavatele regionu považuji  za schůdné  spíše více 
koordinovat druhy učebních oborů a maximálně podporovat 
technické vzdělávání.  Věnovat se více odborné praxi – a to 
jak u učebních  oborů, tak i u  odborných škol zakončených 
maturitou. Základem pro firmy z regionu je, aby  absolventi 
škol, kteří nastupují do praxe,  měli zájem manuelně 
pracovat.
Se snižováním počtu učebních oborů nemohu souhlasit a 
jsem velice znepokojena tím, že dlouhodobý záměr 
vzdělávání jde proti požadavkům zaměstnavatelů a trhu 
práce. 
V našem regionu nám i  Integrovaná škola v Turnově 
vychovává řadu kvalifikovaných  dalších pracovníků a byla 
by velká škoda tento stav snižovat. V okolí je dále jen SOU 
Hubálov a ISŠ Semily,  což je stále  malým zdrojem 
kvalifikovaných pracovníků.

82. Bohumír Hejduk 9.2
Střední 
vzdělávání

Demografický vývoj nadcházejících let ukazuje celostátní 
pokles populace, který však nemusí nastat ve všech 
regionech.
Po ukončení základního vzdělání je snahou převážné většiny 
dětí uspět na střední škole se získáním maturitního 
vysvědčení. Taktéž tyto školy budou mít zájem naplnit své 
třídy. Bohužel na učňovská povolání budou počty žáků 
klesat. Celostátním problémem je však již dnes nedostatek 
kvalifikovaných řemeslníků. Tyto nepříznivé dopady 
pociťují nejen malé podniky, ale i ty největší. Je třeba 
podpořit učňovské školtví.

Demografický vývoj se bez výjimky dotkne 
všech regionů.

83. Jaroslav Štryncl 9.2 Demografický vývoj nemusí platit v okolí Turnova. Je Demografický vývoj se vztahuje na všechny 
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Bezručova 1055
Turnov

Střední 
vzdělávání

zapotřebí podporovat učební obory strojírenské, neboť v 
tomto regionu je neustále poptávka a bude stále po 
nástrojařích a obráběčích kovů více, než po THP 
pracovnících.

regiony Libereckého kraje. Podpora 
strojírenských oborů je uvedena v části 4.3.

84. Luděk Matura obecně 1. Trh se vyvíjí a mluvíme o určité flexibilitě a proto budou 
do budoucna nejlepší ty školy, které dokážou flexibilně 
reagovat na potřebu trhu a proto se v tomto smyslu 
nevyplácí plánovat rozvoj některých oborů, kterou mohou 
nenaplňovat za pár let třídy, jen proto, že vzniknou na 
poptávku trhu obory jiné. A v tom vidím schopnost školy 
včas reagovat na poptávku !
2. Je velmi špatné hovořit o jednom kraji, že má přespočet 
studentů na středních školách a o druhém kraji, že jich má 
málo. To je vývoj a takto to bude i nadále a je důležité s 
tímto efektem počítat. Hlavně si nemyslet, že tyto změny v 
počtu studentů jsou podnětem k velikým a rozsáhlým 
strukturálním změnám v systému.
3. Naprosto špatný názor je snížit počet studentů se 
středním vzděláním - s výučním listem. To naprosto 
neodpovídá potřebám libereckého kraje (počet žádaných lidí 
do průmyslu - nebo tam snad budou pracovat jen lidi s 
maturitou a inženýři ???)
Jak pak bude vypadat úroveň vzdělaných lidí s maturitou, 
když si kraj naplánuje více maturantů a méně studentů s 
výučním listem.
4. Souhlasím s tím, že by měli být učitelé plně vzdělání pro 
výuku a to jedině s vysokoškolským vzděláním. Je mnoho 
škol, kde tomu tak není a noví absolventi VŠ nenajdou svá 
uplatnění, pro která studovali dlouhá léta. Snížit jen na 10% 
počet nekvalifikovaných učitelů????
5. Trh jasně ukáže, které obory budou prosperovat, které 
budou pomalu zanikat a které se musí od základu změnit. 
Mohou vzniknout i nové obory na středních školách a 
učilištích. Jde jen o flexibilitu školy reagovat na potřebu trhu. 
Toto se nedá plánovat. Na ty grafy se nedá dívat, je to jen 
snílkování a hádání budoucnosti. Nikdo neví, co si trh bude 
přát za 16 let atd.
6. V Americe se studuje opačně, tam jsou školy zaměřené jen 

Flexibilní obory jsou schopny nabízet pouze 
školy s dostatečně velkou a stabilní oborovou 
strukturou. Není z mnoha důvodů 
(technických, odborného zajištění vzdělávání, 
vybavení) možné ponechat rozvoj struktury 
oborů mimo dlouhodobý záměr.
Skutečnost, že Liberecký kraj má velmi nízký 
podíl žáků vstupujících do oborů gymnázií a 
lyceí i oborů poskytujících střední odborné 
vzdělání s maturitní zkouškou, dle dostupných 
analýz limituje rozvoj a konkurenceschopnost 
kraje. Změna počtu žáků, resp. úbytek žáků 
v příštích letech dosáhne cca 1/3 současných 
počtů, což musí být reflektováno odpovídajícím 
způsobem.
Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno
a upraveno.
Snížení podílu nekvalifikovaných učitelů na 
10% se zdá být cílem, který lze dosáhnout 
v horizontu platnosti dlouhodobého záměru. 
Stanovit cíl, aniž by jej bylo možno dosáhnout, 
se nezdá být účelné.
V případě, že by vzdělávací soustava byla 
trhem, bylo by potřebné zachovat všechny 
atributy trhu i s ohledem na financování škol 
atp. Takto dlouhodobý záměr umožňuje 
zachovat stabilitu v této oblasti.
Demografický vývoj není teorií, v případě 
demografické projekce ve vztahu ke střednímu 
vzdělávání se nejedná o projekci v pravém 
slova smyslu, ale pouze o retrográdní zachycení 
počtu žáků v základním vzdělávání a 
porodnosti v předchozích letech.
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na úzkou specifiku oboru a zde budeme vzdělávat studenty s 
širokým rozsahem studia ??? 
Jen, aby byli studenti pro trh flexibilní ??? 
Aby mohli přebíhat z oboru a obor ?
7. Podporovány budou školy s obory s maturitní 
zkouškou??? To by se mělo týkat i škol s nástavbou. Student, 
který má výuční list a absolvuje nástavbu, je jasně odborně a 
hlavně prakticky na vyšší úrovni, než student střední školy, 
který převyšuje teorií, ale prakticky je pro něj problém 
vykonávat práci v provozu (u stroje). Student z nástavby je 
pro trh flexibilnější.
8. Naprosto nesouhlasím s teoriemi o demografickém vývoji 
atd. A proto snižovat počty studentů poskytující vzdělávání s 
výučním listem ??? 
Sám trh si řekne, které síly bude potřebovat. Potřebuje trh 
nástrojaře? Proč se jich tolik hlásí na školy? Potřebuje trh 
kuchaře a číšníky? Proč se jich tolik hlásí do škol?
9. Proč bude podporováno jiné nástavbové studium než 
denní. Kdo toto vymyslel? Kdo může být lépe připravený 
pro bor, než student, který má výuční list a přihlásí se 
rovnou, nebo po létech práce na nástavbu. Pak vyjde z 
nástavby člověk vzdělanější, než s výučním listem a schopný 
zařadit se do praxe bez problémů. Když chce kraj více 
maturantů, tak ať povolí nástavbové studium všude, kde se 
lidé hlásí. Je známo, že počty hlásících se studentů jsou 
veliké. A směřovat nástavbové studium směrem k 
specifickým oborům (nástavba - nástrojaři, obráběči kovů, 
nástavba - číšníci, kuchaři atd.atd.)? Za dva roky má student 
nástavby především dohnat handicap za studenty středních 
škol, tak proč nástavby směřovat ke specializaci, kterou 
studenti znají z výučního oboru.
Pozn.: Celý elaborát je úřednický a byrokratický, postrádající 
spojitost s realitou. Omlouvám se, že připomínky nejsou 
zpracovány s lepší pílí, ale finišujeme s přípravami LVZ a 
nemám možnost se této problematice více věnovat. 

Zájem žáků o určité obory souvisí s kariérovým 
poradenstvím na základních školách a také 
s rozhodnutím ředitele střední školy, v kterých 
oborech a s jakou kapacitou bude poskytovat 
vzdělávání.
Podpora jiných forem studia než denních 
v případě nástavbového studia je vázána na 
stávající oborovou strukturu nástavbového 
studia a principy financování. Krajský úřad 
Libereckého kraje navrhl zvýšení podílu žáků 
v oborech poskytujících střední vzdělání 
s maturitní zkouškou při respektování 
strategických priorit ve vzdělávání, z nichž 
jednou je efektivita vzdělávání. Z tohoto 
pohledu je dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou za 4 roky efektivnější než 
za 5 let (navíc s významným rozdílem v míře 
dokončení vzdělávání). Druhou závažným 
faktorem je fakt, že nástavbové studium je 
hrazeno v rámci prostředků státního rozpočtu 
na úkor zabezpečení středního vzdělávání.
Rozšiřování odbornosti v nástavbovém studiu 
směřuje k vyrovnání uvedeného handicapu za 
absolventy středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Naopak, v Libereckém kraji 
převažující obor Podnikání směřuje k rozvoji 
nových kompetencí souvisejících s podnikáním, 
které ovšem v také míře nezískávají ani 
absolventi oborů poskytujících střední vzdělání 
s maturitní zkouškou.

85. Mgr. Václav Tichý 
Střední škola tvorby a 
designu nábytku, s.r.o.

9.2 
Střední 
vzdělávání

Dlouhodobý plán počítá, že kapacity oborů poskytujících 
střední vzdělání s výučním listem budou snižovány tak, 
aby podíl přijímaných do l. ročníků činil 24% oproti 

Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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SOU nábytkářské s.r.o. 
Liberec

současným 42%.
Tento záměr je pro ekonomický rozvoj Libereckého kraje 
velice nebezpečný a neuvážený. Stejný názor mají 
zaměstnavatelé i pracovníci Úřadu práce v Liberci. Podle 
statistik chybí už nyní na trhu práce nejvíce právě segment 
kvalifikovaných dělnických profesí a řemeslníků.
Už v současné době tento nedostatek brzdí řady firem a 
současný stav je alarmující. Chybí kvalitní řemeslníci ve 
strojírenství, ve stavebních oborech, službách a jinde. Po 
razantním snížení počtu žáků přijímaných do oborů 
s výučním listem se situace ještě zhorší. Teorie prosazovaná 
před časem Ing. Kouckým, tj. že po maturitě si absolventi 
„dodělají v ročním studiu kvalifikaci v některém z oborů 
s výuční listem je, se z řady důvodů jeví jako nereálná. Stejně 
tak jako přesvědčení, že k nám přijdou řemeslníci ze 
zahraničí. Tedy z východu, protože na západ od našich 
hranic tyto profese chybí také. Jenomže z východu přicházejí 
jen pomocní dělníci a nikoliv kvalifikovaní a kvalitní 
řemeslníci.
V žádném případě tím není myšleno, aby bylo 
administrativně omezováno přijímaní žáků do oborů 
s maturitou. Studium musí být přístupné žákům, kteří mají 
k těmto typů studia předpoklady. Jde o to, aby naopak nebyli 
přijímáni do maturitních obrů žáci, kteří mají hluboce 
podprůměrné hodnocení výsledků vzdělávání ze základní 
školy vyjádřené na vysvědčení dvěma a více čtyřkami, 
k čemuž dochází již nyní a v masivní míře zákonitě dojde po 
realizaci tohoto záměru. Každý, kdo si spočítá jaké procento 
dětí ukončí povinnou školní docházku v nižších ročnících, 
ve speciálních třídách a s prospěchem horším než tři se o 
tom může přesvědčit.  Tato problematika je velice široká a
podrobnější rozbor by jistě zabral příliš času.
Přestože nepočítám, že by můj názor byl důvodem 
k úpravám dlouhodobého záměru, cítím občanskou i 
profesní povinnost upozornit na vážné důsledky, které 
uvedený záměr přinese.

Ve vztahu k přijímání žáků s určitými 
předpoklady je nutné konstatovat, že toto je 
v kompetenci ředitele školy, nikoli Krajského 
úřadu Libereckého kraje. Cíl ve vztahu 
k přijímacímu řízení je uveden v kapitole 4.3 a 
uvedenému neodporuje.

86. Mgr. Michal Bursa, Základní 
škola, Jablonec nad Nisou, 

9.2 
Střední 

V této kapitole jsem narazil na úskalí, které úzce souvisí 
s kapitolou 4.2. Pracuji na ZŠ praktické a speciální. 

V žádném případě nedojde k situaci, která je 
popisována. Pracovní verze dlouhodobého 
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Liberecká vzdělávání Absolventi naší školy jsou potenciálními studenty UO bez 
maturity, chcete-li s výučním listem. Jsem toho názoru, že 
drtivá většina našich absolventů z objektivních příčin není 
schopná absolvovat maturitní ZK.(pokud bude stupeň 
obtížnosti srovnatelný s dnešním). Jestliže bude redukce 
právě takových učebních oborů bez maturity provedena 
opět necitlivě a plošně, připravujeme celý region do několika 
závažných úskalí v budoucnu:
1. Absolventi ZŠ praktických i ZŠ, kteří studovali UO bez 
maturity buď do oborů s maturitou nenastoupí vůbec, nebo 
se jim ho nepodaří úspěšně dokončit.
2. Jakákoli další životní perspektiva takových mladých lidí a 
seberealizace bude problematická.
Nárůst nezaměstnanosti, kriminality, sociálních problémů 
v celém regionu. Tomu odpovídající finanční náklady na 
jejich řešení a odstranění. Je statisticky dokázáno, že je vždy 
efektivnější prevence, než represe a odstraňování již 
vzniklých následků.

záměru obsahovala ustanovení o 24% podílu 
žáků středního vzdělání s výučním listem, což 
zcela jistě neznamená, že kapacita pro žáky 
základních škol praktických a základních škol 
speciálních nebude dostačující.

87. Hana Pecinová, Petra 
Nosková, učitelky
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

9.2
Střední 
vzdělávání –
vzdělávání 
žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami

Zajímá nás především vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a možnosti jejich dalšího 
vzdělávání a získávání kvalifikace po skončení 
základního vzdělání. Rády bychom znaly, jakou plánujete 
úpravu sítě škol pro tyto děti.

Možnosti středního vzdělávání pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
v současné době dostačující a budou-li 
potřebné, zůstanou zachovány. Dlouhodobý 
záměr neobsahuje konkrétní návrhy na úpravu 
sítě škol.

88. Mgr. Soňa Kočová
U Lip 255
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Tendence za každou cenu slučovat některé střední školy
je nereálná, protože argumentace s úbytkem žáků se 
nepotvrzuje. Není ve všech městech stejná, takže situaci 
nelze řešit globálně. Navíc podle textů publikovaných 
v MFDnes statistická šetření o demografickém vývoji, která 
prováděla TUL, byla chybná. Skutečná čísla jsou jiná. Celý 
záměr působí dojmem, že krajské město si chce vyřešit 
své problémy na úkor ostatních měst. Stáhnout si žáky a 
učně do Liberece, využít své vzdělávací kapacity a náklady s 
ubytováním žáků nebo s jejich dojížděním přenést na rodiče.

Statistická šetření prováděná TUL nebyla 
prováděna pro potřeby žádného dlouhodobého 
záměru Libereckého kraje, ale jako projekce 
pro Statutární město Liberec, a to v oblasti 
předškolního vzdělávání, kde se jedná o 
prognózu. 
Demografický vývoj, který se projeví 
v středním vzdělávání a který je podkladem pro 
opatření v dlouhodobém záměru oproti tomu 
vychází z počtu žáků základního vzdělávání a 
skutečné porodnosti, nikoli z jejího 
předpokladu.
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Není skutečností, že se nepotvrzuje 
předpokládaný demografický vývoj, neboť se –
ve středním vzdělávání – projeví – jak je patrno 
z grafu – významně od roku 2009 s minimem 
v roce 2011/2012. Jestliže se neprojevil 
významně v roce 2007/2008, pak je to podle 
uvedených údajů správné, neboť zde 
meziročně nedošlo k výraznému poklesu žáků.

89. Marcel Fišera
Za Sokolovnou 1682
511 01  Turnov

Obecně k 
celému 
dokumentu

Nejsem politik, nejsem člen žádné politické strany, nejsem 
věřící, nejsem ekonom, nejsem abstinent a nejsem 
vysokoškolsky vzdělaná 15-ti% výjimka v Libereckém kraji. 
Jsem muž, jsem otec, jsem manžel, bude mi 40, jsem 
zaměstnaný, jsem z Turnova a jsem průměrný občan 
Libereckého kraje, alespoň platově.
Obden čtu noviny, prolétnu titulky, co mne zajímá to přečtu 
celé. Obden sleduji TV zprávy, denně jsem na netu, volby 
jsem nevynechal ani jedny.
Jako většině otců mi není lhostejná budoucnost mých dětí, 
možná, že na rozdíl od většiny, kladu důraz na jejich 
vzdělání. Možná, že na rozdíl od většiny, jsem zabrousil při 
surfování mezi eshopy a při sháněni posledních dárků i na 
stránky http://www.kraj-lbc.cz a zde přečetl, či spíše 
zaregistroval odkaz na DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ 
SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE 2008.
Z výše uvedeného je zřejmé, že jsem laik v dané 
problematice, ale možná, že je to vlastně moje výhoda.
V dnešním regionálním tisku jsem si totiž přečetl článek, 
OBCE KRITIZUJÍ OBŘÍ CENTRUM 
VZDĚLANOSTI. Zaujal mne rozpočet 1,2 miliardy do 
roku 2003 (takže min. 2 miliardy) a názor oponentů, že kraj 
má několik nevyužitých školních budov. Podle mého názoru, 
budova nic nevyřeší. Hlavni jsou lidé, kteří v ní budou či 
nebudou. V kontextu s posledními událostmi, které se na 
poli školství odehrály, nemůžeme moc spoléhat na využití 
evropských fondu či přílivu MUŽŮ do učitelských rad. A 
ženy, které ve školství tvoří minimálně 70-ti% většinu a po 
práci nastupuji druhou směnu doma, tu naši mládež, při vší 

Dlouhodobý záměr v kapitole 7. stanovuje cíle 
aktivity v oblasti rozvoje pedagogických 
pracovníků.
Před deseti lety neexistoval Liberecký kraj, ani 
Krajský úřad Libereckého kraje, současně 
v oblasti vzdělávání nebyly na regionální úrovni 
výrazným způsobem zpracovávány koncepční 
dokumenty.
Koncepční plánování se ukazuje, i přes 
historickou zatíženost těchto pojmů, jako velmi 
nezbytný nástroj pro rozvoj a udržitelnost 
jakéhokoli systému (ať již v území, věcné 
oblasti či zaměstnavatelů).
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úctě, brzo nezvládnou. Nestalo by za to investovat místo do 
budov více do lidského faktoru.
Plánováni a závazků si už „HUSÁKOVY DĚTI“ pamatují 
dost.
Nehledě na to, že trh nakonec vyřeší všechno za Vás. Proč je 
teď, nejen v našem kraji, nedostatek technicky vzdělaných 
odborníků od dělníků po VŠ? Jak jste plánovali před deseti 
lety?

90. Mgr. Alena Novotná
Za Sokolovnou 1682
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím s koncentrací oborů do regionálních center
(hledisko výchovné - problémy vyplývající z velkých 
kolektivů, omezená možnost individuální péče; sociální -
zvýšené náklady na dopravu a ubytování)

Neakceptováno, regionální centra představují 
jedinou možnost pro poskytování moderního, 
otevřeného a kvalitního vzdělávání, ať již 
počátečního nebo dalšího.

91. PaedDr. Milada Motlíková
Na Stráni 857
468 22  Železný Brod

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím s koncentrací oborů do regionálních center
(hledisko výchovné - problémy vyplývající z velkých 
kolektivů, omezená možnost individuální péče; sociální -
zvýšené náklady na dopravu a ubytování)

Neakceptováno, regionální centra představují 
jedinou možnost pro poskytování moderního, 
otevřeného a kvalitního vzdělávání, ať již 
počátečního nebo dalšího.

92. Ing. Taťána Kohoutová
Pelešany 98
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlasím s koncentrací oborů do regionálních center
(hledisko výchovné - problémy vyplývající z velkých 
kolektivů, omezená možnost individuální péče; sociální -
zvýšené náklady na dopravu a ubytování)

Neakceptováno, regionální centra představují 
jedinou možnost pro poskytování moderního, 
otevřeného a kvalitního vzdělávání, ať již 
počátečního nebo dalšího.

93. Miroslav Mencl
Voděrady 61

9.2
Střední 
vzdělávání

Dle mého názoru není správné na základě demografického 
vývoje Libereckého kraje slučovat školy ve velké celky a 
ještě u toho bránit studentům s "horší schopností vzdělávat 
se" v získání kvalitního středního vzdělání s výučním listem. 
je třeba si uvědomit, že do škol v kraji přichází spousta 
studentů z okolních krajů a zaměstnavatelé chtějí 
kvalifikované dělníky, kteří jsou zruční a není ani tak 
podmínkou maturitní vzdělání, jako jejich odbornost.

Neakceptováno, regionální centra představují 
jedinou možnost pro poskytování moderního, 
otevřeného a kvalitního vzdělávání, ať již
počátečního nebo dalšího.
Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
V celkovém úhrnu Libereckého kraje není 
dojížďka za vzděláváním výraznější než 
dojížďka do jiných krajů.

94. Jitka Dědková
Jenišovice 1

9.2
Střední 
vzdělávání

Mám připomínku k uvažovanému vytváření velkých 
regionálních oborových center středního vzdělávání. 
Zde by se měly v prvé řadě brát v úvahu především místní 
potřeby a požadavky, zájem místních podniků a firem v 
regionu o kvalifikované vyučené pracovníky pro danou 
oblast i ro daný druh průmyslu. Z tohoto důvodu zásadně 
nesouhlasím s nesmyslným slučováním škol.

Neakceptováno, regionální centra představují 
jedinou možnost pro poskytování moderního, 
otevřeného a kvalitního vzdělávání, ať již 
počátečního nebo dalšího.
Ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů 
regionální oborová centra zaručují ze strany 
světa vzdělávání stabilního partnera pro rozvoj 
spolupráce, což je pozitivní.
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95. Jana Chrumková
Všeň 145
512 65  Všeň

9.2
Střední 
vzdělávání

Slučování škol do regionálních center nastartuje další 
množství problémů - omezen individuální přístup k žákovi, 
vyšší procento sociálně patologických jevů, omezen 
osobnostní rozvoj studentů….. Mezi strategické priority 
Libereckého kraje patří preference škol s počtem žáků nad 
400, což si odporuje se záměrem sloučit ISŠ a Hotelovou 
školu v Turnově.

Není zřejmé, na základě čeho by měl být 
omezen individuální přístup k žákům, neboť 
třídní kolektivy se v regionálních centrech 
nebudou lišit od současného stavu. Vyšší výskyt 
sociálně patologických jevů v přímé vazbě na 
velikost školy není empiricky doložen. 
Neodporuje, záměr sloučení vede k tomu, aby 
výsledný subjekt měl ve střednědobém 
horizontu zaručenu velikost vyšší než 400 žáků, 
dlouhodobý záměr neobsahuje ustanovení, 
které by definovalo, že slučování se bude týkat 
pouze škol s nižším počtem žáků.

96. Ivana Hanzlová
J. Patočky 1637
511 01  Turnov

9.2.
Střední 
vzdělávání

Jak chceme dosáhnout přípravy žáků pro kvalitní život, či 
předcházet předčasných odchodům žáků, když je záměr 
usmístit je do jednoho megacentra? Koncentrace do 
jednoho regionálního centra podpoří negativní výchovné 
hledisko - nepřehlednost vnitřních kolektivních sporů, 
problémů, soužití ve velké společenské skupině atd..

Neakceptováno, dlouhodobý záměr 
nepředpokládá koncentraci žáků do jednoho 
„megacentra“.

97. Iveta Friebelová 9.2
Střední 
vzdělávání

Centralizace středního vzdělávání do silných a stabilních 
regionálních center znemožní individuální přístup ke 
studentům, otupí jejích vnímání prostředí a anonymita, 
kterou velké celky zákonitě přináší, nabízí půdu pro rozvoj 
sociálněpatologických jevů.

Není zřejmé, jak regionální oborová centra 
znemožní individuální přístup k žákům, neboť 
třídní kolektivy se nebudou lišit od současného
stavu. Anonymita není dána velikostí školy, ale 
chování a jednáním pedagogických pracovníků. 
Rozvoj sociálně patologických jevů v přímé 
vazbě na velikost školy není empiricky doložen.

98. Martina Eichlerová
Za Sokolovnou 1682
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Rovněž nejsem nakloněna slučování menších škol do jedné 
spádové školy hned z několika důvodů, zmíním se pouze o 
dvou. Za prvé: Na školách s velkým počtem žáků jsou 
zpravidla daleko častější mnohdy rovněž závažnější kázeňské 
problémy, což může mít neblahý vliv mimo jiné i na 
psychiku určitého typu žáků a studentů. za druhé: žáci a 
studenti, kteří budou nuceni dojíždět do spádových škol se z 
časových důvodů nebudou moci zúčastnit aktivit vedoucích 
ke snížení výskytu společensky nežádoucího chování,
zmiňované v kapitole č.4.6.4.

Neakceptováno. Kázeňské problémy nejsou 
v přímé souvislosti s velikostí školy, případně 
budou tento faktor mít mnohem menší roli než 
faktory jiné (sociálně ekonomický status žáka, 
sociální klima školy atp.).
Většina žáků již dnes dojíždí za středním 
vzděláním, neboť v kraji je pouze 16 
z celkového počtu 215 obcí, v nichž je 
poskytováno střední vzdělávání. Navrhovaná 
regionální centra nebudou představovat zvýšení 
nutnosti dojíždět za vzděláním.

99. Marcela Jeníčková
Studentská 1609

9.2
Střední 

Vytváření vzdělávacích center nad 400 žáků - velká 
negativa - anonymita, těžko uskutečnitelný individuální 

Regionální oborová centra nejsou v přímé 
vazbě s uváděnými jevy. Pouhý počet žáků 
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Turnov vzdělávání přístup k žákům, větší nebezpečí šikany a dalších negat. 
problémů. Souběžně řešit i finanční otázku - kdo zaplatí
výstavbu nových vzděl. komplexů (nebo úpravu stávajících 
prostor). Nabídka oborů s výučním listem vyhovuje 
požadavkům firem v oblasti Turnovska => tento text je 
zcela odtržen od konkrétní reálné situace. Pokud dojde k 
přesunu škol do Liberce (a ta tendence je zřejmá), 
znemožní to rovnou příležitost žáků na vzdělávání (řada 
rodin se potýká s finanční nedostatkem a platba za dojíždění 
(bus i vlak se zdražuje) jen jejich situaci zhorší). Autoři textu 
by měli opustit své kanceláře a "najít" realitu. Jedná se o
byrokratický text, spousta "řečí", zamlžených faktů (určitě se 
na něm podílelo hodně lidí a nepracovali zadarmo). Peníze 
by se měly využívat smysluplně.

neznamená zvýšení sociálně nežádoucího 
chování atp. V mnohem větší míře hraje roli 
sociálně ekonomický status žáka, sociální klima 
školy, chování a jednání učitelů i dalších 
pracovníků školy.
Dlouhodobý záměr žádnou tendenci k přesunu 
středního vzdělávání z Turnova do Liberce
nevykazuje.

100. Alena Rudolfová 9.2
Střední 
vzdělávání

Existenci regionálních rozdílů nelze vyvažovat násilně. 
Turnov je spádová oblast pro široký region a slučování 
škol zde v mnoha ohledech nekoresponduje s přáním 
obyvatelstva. Program pro střední vzdělávání by měl 
vycházet především ze situace školy.

Nejedná se o připomínku, kterou by bylo 
možno přiřadit ke konkrétnímu ustanovení.

101. Irena Kvapilová
Doubí 52
463 45  Pěnčín

9.2
Střední 
vzdělávání

Strategické priority Libereckého kraje nekorespondují se 
stavem Integrované střední školy Turnov, která má být 
sloučena s Obchodní akademií a Hotelovou školou Turnov, 
neboť ISŠ má počet žáků vyšší než 400 a využívá budovou 
Libereckého kraje, která technickým stavem odpovídá stáří 
budovy.

Není zřejmé, s kterou strategickou prioritou 
Libereckého kraje nekoresponduje stav 
Integrované střední školy Turnov. Strategickou 
prioritou je zvýšení účasti na vzdělávání, 
zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení efektivity 
vzdělávání.
Ve vztahu k počtu žáků: Záměr sloučení vede 
k tomu, aby výsledný subjekt měl ve 
střednědobém horizontu zaručenu velikost
vyšší než 400 žáků, dlouhodobý záměr 
neobsahuje ustanovení, které by definovalo, že 
slučování se bude týkat pouze škol s nižším 
počtem žáků.

102. Mgr. Renata Šubertová
Přepeřská 1805
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Budou-li se změny soustavy škol poskytujících střední 
vzdělávání uskutečňovat v návaznosti na materiál „Změny 
vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje“, je to 
špatně. 
V tomto materiálu dochází v některých bodech k rozporu, 
a to:

Nejedná se o připomínku k dlouhodobému 
záměru.
Záměr sloučení vede k tomu, aby výsledný 
subjekt měl ve střednědobém horizontu 
zaručenu velikost vyšší než 400 žáků, 
dlouhodobý záměr neobsahuje ustanovení, 
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Str. 18 Strategické priority Libereckého kraje, poslední 
odstavec
„Dlouhodobý záměr ve vztahu k optimalizaci středního 
školství preferuje vzdělávací subjekty s využitou kapacitou 
pro počáteční vzdělávání ne menší než 400 žáků“
Str. 25 Harmonogram změn, předposlední odstavec:
„Ve vztahu k nemovitému majetku je zřejmou snahou 
zřizovatele nadále využívat objekty, jež jsou v majetku kraje. 
Rozhodující roli bude mít technický stav objektů.“
Str. 37 Turnovsko, písmeno P týkající se „sloučení 
Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov a Integrované 
střední školy Turnov“
Dojde-li k realizaci záměru dle písmena P, nedodrží 
Liberecký kraj uvedená hlediska (viz výše), neboť jedna ze 
škol (Integrovaní střední škola Turnov, které se sloučení 
týká, sídlí v majetku Libereckého kraje a budova byla 
postavena na konci sedmdesátých let dvacátého století 
(odpovídající technický stav) a dále má plně využitou 
kapacitu, která je vyšší než 400 žáků.

které by definovalo, že slučování se bude týkat 
pouze škol s nižším počtem žáků.
Konstatování, že Integrovaná střední škola, 
Turnov, Alešova 1723, příspěvková organizace, 
má plně využitou kapacitu, není pravdivé. 
Využitelná kapacita školy je vyšší než počet 
žáků ve školním roce 2007/2008.

103. Jaromír Dědek
Jenišovice 1

9.2
Střední 
vzdělávání

Demografický vývoj populace pro roky 2011/20112 
v Libereckém kraji nelze vztahovat k Turnovu. 
V dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Libereckého kraje 2008 jsou obsaženy krásné leč 
nic neříkající věty o vzdělávacích programech, ve kterých by 
se měla cíleně projevit vertikální a horizontální posloupnost 
a podobné formulace. Bohužel jsou zde obsaženy podle 
mého názoru zavádějící údaje o nedostupnosti středního 
vzdělání s maturitní zkouškou. 
V oblasti učňovského školství nemohu souhlasit s jeho 
záměrným útlumem v Turnovském regionu na podkladě 
demografického vývoje celého libereckého kraje v době, kdy 
ekonomický růst státu táhne strojírenská výroba, kdy 
podniky v regionu marně shání dělníky s vysokou kvalifikací 
a kdy si mnoho rodičů uvědomuje, že je výhodnější mít 
doma skvěle zaplaceného vyučence, než nezaměstnaného 
maturanta, mi připadá odhad poklesu přijímaných žáků do 1. 
ročníku viz. 
Graf 6 (E, H) jako věštění ze skleněné koule. V případě, že 

Neakceptováno, demografický vývoj se bez 
výjimky dotkne všech oblastí Libereckého 
kraje.
Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.
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by k tomuto poklesu došlo nechápu záměr Libereckého kraje 
na vybudování megalomanského centra vzdělanosti za 1,5 
MLD pro 1500 žáků v Liberci a následné slučování škol a 
vybudování podobného centra v Turnově.

104. Jaroslav Pehlík
Pelešany 72

9.2
Střední 
vzdělávání

Demografický vývoj populace pro roky 2011/20112 v 
Libereckém kraji nelze vztahovat k Turnovu. 
V dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Libereckého kraje 2008 jsou obsaženy krásné leč 
nic neříkající věty o vzdělávacích programech, ve kterých by 
se měla cíleně projevit vertikální a horizontální posloupnost 
a podobné formulace. Bohužel jsou zde obsaženy podle 
mého názoru zavádějící údaje o nedostupnosti středního 
vzdělání s maturitní zkouškou. 
V oblasti učňovského školství nemohu souhlasit s jeho 
záměrným útlumem v Turnovském regionu na podkladě 
demografického vývoje celého libereckého kraje v době, kdy 
ekonomický růst státu táhne strojírenská výroba, kdy 
podniky v regionu marně shání dělníky s vysokou kvalifikací 
a kdy si mnoho rodičů uvědomuje, že je výhodnější mít 
doma skvěle zaplaceného vyučence, než nezaměstnaného 
maturanta, mi připadá odhad poklesu přijímaných žáků do 1. 
ročníku viz. 
Graf 6 (E, H) jako věštění ze skleněné koule. 
V případě, že by k tomuto poklesu došlo nechápu záměr 
Libereckého kraje na vybudování megalomanského centra 
vzdělanosti za 1,5 MLD pro 1500 žáků v Liberci a následné 
slučování škol a vybudování podobného centra v Turnově.

Neakceptováno, demografický vývoj se bez 
výjimky dotkne všech oblastí Libereckého 
kraje.
Snížení kapacit oborů poskytujících střední 
vzdělání s výučním listem bylo přeformulováno 
a upraveno.

105. Jaromíra Najmanová
Mnichovo Hradiště

9.2.
Střední 
vzdělávání

Snížením počtů žáků oborů, které jsou charakteristické 
pro danou oblast (Turnovsko) a mají dlouhou tradici 
postupně zaniknou.

Nejedná se o připomínku, kterou by bylo 
možno vztáhnout ke konkrétnímu ustanovení.

106. Petr Barchánek
Ohrazenice 199
511 01  Turnov

9.2
Střední 
vzdělávání

Nesouhlas s rušením a snižováním počtu žáků oborů s 
velkou tradicí v místě i republice. Tyto obory studují žáci z 
celé republiky, proto si myslím, že nedostatek žáků nehrozí a 
je škoda aby obory zanikaly.

Neakceptováno, dlouhodobý záměr nenavrhuje 
snižování počtu žáků oborů s velkou tradicí.

107. Renata Štěpánová, 
předsedkyně sekce 
mimoškolní výchovy OROS 
Liberec

9.2 
Zájmové 
vzdělávání

 ….přeformulování odstavce týkajícího se zájmového 
vzdělávání tak, aby bylo jasné, že podmínky docházky žáků 
prvního stupně do školní družiny ve výši 45% neznamenají 
snížení financování tam, kde procento žáků docházejících do 

Upraveno.
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školní družiny je dnes vyšší než uvedených 45% a toto 
navýšení je již dlouhodobě vykazováno, stav je neměnný a 
počty žáků neklesají. 

108. Oddělení školství 
Statutárního města Liberec

9.2 
Zájmové 
vzdělávání str. 
30

K zamezení nesprávného výkladu v oblasti zájmového 
vzdělání (kapitola 9, str. 30) je třeba přeformulovat větu, 
která hovoří o vytvoření srovnatelných podmínek, ve 
školních družinách tak, aby mohlo do školních družin 
docházet až 45% žáků prvního stupně základních škol. Školy 
a rodičovská veřejnost pochopila tento záměr tak, že na 
školách s nižším procentem bude umožněn nárůst procent a 
školy které převyšují uvedené procento se postupně 
přizpůsobí tak, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky 
(jak uvádí Dlouhodobý záměr) a tím odstraněny disproporce 
v rámci kraje.  Vzhledem k narůstající poptávce rodičů po 
umístění žáků do školních družin vyvolal text 
„Dlouhodobého záměru „ nejistotu, že dosavadní 
financování 60-ti procent žáků prvního stupně základních 
škol se bude snižovat. 

Upraveno.

109. PaedDr. Helena Pletichová, 
Základní škola,  Jablonec 
nad Nisou, Liberecká 
1734/31

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Domnívám se, že jako učitelka s dlouholetou speciálně 
pedagogickou praxí, původně vyučující na základních 
školách běžného typu a bývalá okresní metodička speciálních 
škol, dokážu kvalifikovaně posoudit výhody 
i nevýhody současného trendu integrace lehce mentálně 
postižených dětí do základních škol středního proudu.
Považuji za nezbytné důrazně upozornit na to, že terén 
základních škol běžného typu je v současné době naprosto 
nepřipraven na integraci mentálně postižených žáků se všemi 
jejich zvláštnostmi. Běžný pedagog nemívá ani vzdálenou 
představu o vnitřních podmínkách takových dětí, tzn. s 
jakými  různorodými  potížemi se mentálně postižené děti 
při svém vzdělávání musí potýkat.
Vezmeme-li v úvahu odlišnosti průběhu psychických 
procesů mentálně postižených vznikající na základě 
nedokonalosti kůry mozkové (podrobněji viz příloha), jejich 
celkově oslabenou, křehkou, opožděně a v omezené míře se 
rozvíjející nervovou soustavu, nelze očekávat, že by ve 
třídách běžné základní školy mohlo docházet k jejich 
optimálnímu rozumovému rozvoji a harmonickému vývoji 

Dlouhodobý záměr nemůže pominout stěžejní 
tendencí v oblasti speciálního vzdělávání -
odstranění segregovaného vzdělávání dětí se 
SVP a snahu o jejich začleňování do běžného 
vzdělávacího proudu. Současně si 
uvědomujeme, že integrace nemůže být 
masovou záležitostí a může být uskutečňována 
pouze tam, kde si to rodiče přejí a škola dokáže 
zajistit podmínky a splnit kriteria. Zrovna tak si 
uvědomujme, že velkou překážkou je 
nedostatečná profesní, personální a technická 
připravenost běžných škol. 
Na druhou stranu vzdělávání žáků se SVP 
doznalo v poledním desetiletí kvalitativních 
změn v souladu s obecným trendem - zvláštní 
školy se transformovaly na základní školy, 
vznikají RVP přizpůsobené potřebám těchto 
žáků, zkvalitnil se poradenský systém atd. 
Základní školy s přizpůsobeným vzdělávacím 
programe, zrovna tak jako speciální školy 
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osobnosti.
Je nutno vzít na vědomí, že do bývalé „zvláštní“ školy jsou 
vřazovány děti až po řadě neúspěchů na běžné základní 
škole.
Mentálně postižené děti přecházejí do speciálně pedagogické 
péče často zdeptané, s nízkým sebevědomím, někdy 
šikanované okolím, velmi často již s masivní neurotickou 
nástavbou ze stresujících a přetěžujících nároků školy i 
rodiny.
Udělat z takového dítěte opět radostnou bytost schopnou 
plnit požadavky běžného života, z dobrou perspektivou 
bezproblémového splynutí s ostatní populací vyžaduje 
několikaletou mravenčí práci celého kolektivu odborníků.
Integrace ve školách běžného typu zbavuje mentálně 
postižené děti jejich dosavadních „privilegií“, která 
dosud zajišťovala podmínky pro optimální rozvoj jejich 
osobnosti (menší školy rodinného typu, malé třídní 
kolektivy o 6 až 14 žácích, kmenový učitel provázející žáky 
řadu let a vyučující ve třídě co nejvíce předmětů, 
prostřednictvím školy dosažitelná systematická dopomoc 
řady odborníků: např. etopeda, logopeda, somatopeda, 
kvalifikovaného učitele zdravotní tělesné výchovy, 
dyslektického a dyskalkulického asistenta, ergoterapeuta, 
psychologa, dětského neurologa a psychiatra, sociální 
pracovnice aj. Vybavení školy mnohými speciálními, často 
drahými pomůckami, cyklická úprava osnov s redukcí učiva 
se zaměřením na vzdělávání a výchovu k praktickému životu. 
Především však učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním 
a delší praxí orientující se v řadě poruch mentální retardaci 
provázejících, učitelů schopných vypracovat pro každého 
žáka efektivní individuálně vzdělávací plán či alespoň 
používat vyučovací metody zohledňující zvláštnosti každého 
žáka).
Závěr: 
Jednotlivé školy základního typu v současné době nejsou 
v žádném případě schopny ani při nejlepší vůli zajistit 
podmínky ke vzdělávání mentálně postižených dětí jaké nyní 
poskytují „pod jednou střechou“ školy se speciálně 

určené primárně pro žáky těžce zdravotně 
postižené mají v systému své místo. 
Liberecký kraj a krajský úřad chce zpracovat 
koncepci péče o žáky se SVP, zmapovat 
potřeby, dostupnost péče, efektivitu a kvalitu 
vzdělávání, neboť demografický vývoj se 
promítne i v oblasti speciálního školství.
Zároveň je nutné vnímat dokument vcelku, 
včetně cílů stanovených v 5. a 7. kapitole, 
neboť i ty se ve speciálním školství projeví. 
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pedagogickým zaměřením. Bez svědomité dlouhodobé 
přípravy terénu v základních školách běžného typu 
a fundovaně propracované metodiky budou plošné  snahy 
o integraci lehce mentálně postižených do těchto škol  
návratem do padesátých let minulého století.

110. Mgr. Michal Bursa, Základní 
škola, Jablonec nad Nisou, 
Liberecká

9.2 
Vzdělávání 
žáků se SVP

V této kapitole jsem narazil na několik úskalí, kterých se 
obávám z profesního hlediska.
Vnitřní proměna ZŠ je logická a žádoucí. Ale pakliže 
budeme mít na zřeteli i ZŠ praktické a ZŠ speciální, které 
legislativními změnami jsou začleněny do základního 
vzdělávání, pak je nutno ke všem integračním tendencím a 
trendům přistupovat nanejvýše obezřetně, citlivě a na 
základě zvážení všech vstupních veličin. Obávám se, že 
pokud budou integrace žáků ZŠ praktických prováděny 
plošně a necitlivě, byla by taková integrace 
kontraproduktivní a ve svých důsledcích neúspěšná.
Převážná část výše zmíněných škol je navštěvována žáky ze 
sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí. Jsem 
toho názoru, že by bylo daleko efektivnější náležitě podpořit 
jak materiálně, tak metodicky stávající síť ZŠ praktických a 
speciálních, kde se takovým žákům dostává speciálně-
pedagogické péče, než tříštit síly i prostředky na klasických 
základních školách, kde na integraci takových žáků nejsou 
připraveni

Viz vypořádání připomínky č. 109.

111. Mgr. Jitka Karásková, 
učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 
příspěvková organizace

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Integrace žáků s mentálním postižením do běžných tříd  
je neefektivní  pro žáky integrované i žáky kmenových tříd.
Mentálně postižený žák vyžaduje velmi pomalé a individuální 
výukové tempo, soustavnou individuální dopomoc učitele, 
bez jehož metodického vedení není schopen samostatně 
plnit úkoly. 
Tato skutečnost se naprosto neslučuje s pracovním tempem 
v běžných třídách.Kvalita výuky ostatních žáků kmenové 
třídy je v takové situaci narušena. Učitel nemá časový prostor 
k maximálnímu procvičení učiva a k další práci, rozvíjející 
žáky nadané.
Případná realizace  této vzdělávací koncepce  bude mít 
negativní dopad na obě skupiny žáků.

Viz vypořádání připomínky č. 109.

112. Mgr. Alice Chrpová, 9.2 Nesouhlasím s integrací mentálně postižených žáků do Viz vypořádání připomínky č. 109.
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zástupkyně ředitelky, 
speciální pedagog SPC
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31, 

Vzdělávání 
žáků se SVP 

základních škol. Práce s mentálně postiženými dětmi je úzce 
specifická, vyžaduje kvalifikované odborníky (speciální 
pedagogy, psychology, etopedy, logopedy apod.), speciální 
pomůcky a upravené prostory. V současných praktických 
školách je vše pro tyto žáky již vybudované a fungující na 
vysoké odborné úrovni. Integrace do ZŠ je krok zpět.

113. PhDr. Jitka Josífková
Psycholog SPC, Základní 
škola, Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Domnívám se, že pokud mají děti možnost navštěvovat ZŠ 
praktickou v místě bydliště, je to pro ně lepší řešení. Jsou zde 
pro ně optimální podmínky – adekvátní vzdělávací program, 
učitelé, kteří mají speciálně pedagogické vzdělání a 
zkušenosti s využíváním metod vhodných pro mentálně 
retardované. Žáků ve třídě je méně, dobře vstupují do 
sociálních vztahů se sobě rovnými. Většinou v ZŠ praktické 
děti pookřejí, protože v běžné škole byly stresovány 
vyspělejšími dětmi. Často nejsou skupinou přijaty, cítí se na 
okraji třídy, děti se jim posmívají.
V integraci vidím smysl tehdy, když je místo bydliště dítěte 
více vzdálené od školy a rodiče mají problémy s dopravou 
do školy a nebo když setrvává v zařízení, na které je již 
navyklé, například tam již chodilo do MŠ. 
Jsou velké rozdíly v tom, jak jednotlivé školy umí připravit a 
realizovat integraci. Často je integrace pro dítě a jeho vývoj 
na překážku, škola ji připraví jen formálně, aby dostala na 
dítě finance. 
Myslím si tedy, že pokud jsou stejné možnosti navštěvovat 
školu praktickou či běžnou (obě v místě bydliště), je lepší 
pro dítě zařazení do ZŠ praktické nebo speciální.

Viz vypořádání připomínky č. 109.

114. Mgr.Veronika Burešová , 
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31, 

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Po dvacetileté praxi na Zvláštní škole v Jablonci nad Nisou 
zásadně nesouhlasím s integrací žáků s mentální retardací do 
škol základních.

Viz vypořádání připomínky č. 109.

115. Mgr. Hana Hrotková
Učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP

Zásadně nesouhlasím s integrací mentálně 
retardovaných dětí do základních škol. Práce s mentálně 
retardovanými dětmi obnáší zcela jiné aspekty, které 
nemohou být naplněny při integrované výuce. Takto 
postižené děti potřebují specifické podmínky, ať klademe 
důraz na čas či materiální vybavení. Každé takové dítě 
potřebuje individuální přístup, který nemůže být splněn při 
počtu 24 – 30 žáků ve třídě.

Viz vypořádání připomínky č. 109.
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Je nutno vzít v potaz také mravně narušené děti, které jsou 
dosud v hojné míře do zvláštních škol zařazovány. Na práci 
s morálně a mravně defektními jedinci jsou kladeny mnohem 
vyšší nároky. Je třeba akceptovat zvýšené psychické a 
profesionální nároky na osobnosti učitelů, kteří s těmito 
dětmi pracují.
Při integraci mentálně retardovaných a mravně narušených 
dětí do základních škol, není možné zajistit plnohodnotný 
vývoj,  vzdělávání a výchovu dětí vůbec.

116. Mgr. Martina Hrušková,
speciální pedagog SPC
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Integrace žáků s mentálním postižením do běžných tříd 
ZŠ:
1. Základní školy nedisponují patřičnými specialisty, často se 
vyskytuje situace, kdy ředitel školy přijme žáka se speciálními 
potřebami a nemá kvalifikovaný personál, tudíž práci se 
žákem provádí nekvalifikovaný učitel.
2. Nedostatek asistentů pedagoga – u dětí s mentálním 
postižením je přítomnost asistenta ve výuce v běžné ZŠ 
nezbytná, tyto děti většinou neumí pracovat samostatně bez 
pomoci – nedokáži si představit, že každé dítě má svého 
asistenta.
3. Kolektiv dětí s podobným postižením a přibližně stejnou 
mentální vyspělostí u dětí nevyvolává pocit méněcennosti, 
stále se objevují případy, kdy právě dítě s mentálním 
postižením je terčem posměchu či šikany.
Školy praktické a speciální mají dlouholetou tradici, 
zkušenosti, kvalifikované pracovníky, vhodné a 
přizpůsobené prostředí a pomůcky, vědí, jak s dětmi 
s mentálním postižením pracovat.

Viz vypořádání připomínky č. 109.

117. Mgr. Zdeňka Pospíšilová
Učitelka, Základní škola 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Základní vzdělávání poskytuje naše základní škola především 
žákům s mentálním postižením. Pedagogický sbor vytvořil 
školní vzdělávací program, podle kterého se od 1. září 2007 
vyučují žáci 1. a 6. ročníků. Vnitřní klima školy se díky 
projektovým dnům a inovacím ve výchovně vzdělávacím 
procesu stále mění k lepšímu. Vyučující se průběžně 
vzdělávají, aby dali svým žákům maximální možnost začlenit 
se po absolutoriu školy do dalšího studia a profesního růstu. 
Přispívá k tomu i fakt, že méně početné třídní kolektivy 
umožní učiteli individuálně se věnovat těm, kteří potřebují 

Viz vypořádání připomínky č. 109.
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častější opakování a procvičování. Také vybavení školy se 
stále intenzivněji zaměřuje k tomuto cíli. Po mnoha letech 
práce na tomto typu škol mohu než konstatovat, že plošná 
integrace žáků s lehkým mentálním postižením do 
ostatních škol by byla krokem zpět.

118. Ivana Brunová, učitelka, 
Základní škola, Jablonec nad 
Nisou, Liberecká 1734/31

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

V tomto odstavci se mimo jiné říká, že je sice potřeba zajistit 
rovné příležitosti ke vzdělávání, ale zároveň se zde zmiňuje 
fenomén předčasných odchodů ze vzdělávání. Což, jak se 
dále uvádí, bude mít vzrůstající tendenci.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že rušit ZŠ 
praktickou by bylo nerozumné z následujících důvodů:
- žáci ZŠ praktické mají ve většině případů sníženou 
mentální úroveň. Zařazením do ZŠ by tito žáci nezískali 
možnost studovat/až na výjimky/ na gymnáziích, 
průmyslových školách, atd. Jedinou možností uplatnění 
v pracovním procesu je rozvíjet pracovní dovednosti žáků. 
Výhody - žák se seznámí s různým typem manuálních 
činností a vhodným vedením výuky získá manuální 
dovednosti, kladný vztah k některým z prakticky 
prováděných činností. Toto dle mého názoru usnadní volbu 
povolání.
Dává i předpoklad ke zdárnému absolvování učebního 
oboru.

Viz vypořádání připomínky č. 109.

119. Mgr. Zuzana Drahotová
Učitelka, Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, 

9.2
Vzdělávání 
žáků se SVP 

Úplná integrace žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami není nejlepším řešením. Tito žáci potřebují 
opravdu také „specifické“ podmínky, nejen co se týká 
klidného prostředí, menšího kolektivu, přístupu, nároků. 
Cílem všech pedagogů i společnosti je vychovat z každého 
žáka co „nejkvalitnějšího“ člověka schopného orientovat se 
v běžném životě. K tomu musí mít i vhodné školní 
prostředí, a to by úplná integrace těchto žáků do běžné 
základní školy, nemohla při nejlepší vůli zajistit.

Neakceptováno. Dlouhodobý záměr 
neobsahuje návrh na integraci všech žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami.


