
    

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rok: 2012     Ing. Bc. Jan Hodničák 



    

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

Analýza optimalizace středních škol  

ve Varnsdorfu 

 

 
Ing. Bc. Jan Hodničák 

 

Centrum školského managementu 

 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Jaroslav Kalous, PhD. 

 

Studijní program: Specializace v pedagogice  

Studijní obor: Management vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Rok: 2012 



    

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Centrum školského managementu 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉHO ÚKOLU 
akademický rok  2011/2012 

 

Jméno a příjmení studenta: Ing. Bc. Jan Hodničák 

Studijní program: Specializace v pedagogice  

Studijní obor: Management vzdělávání 

Název tématu práce v českém jazyce: Analýza optimalizace středních škol ve Varnsdorfu 

Název tématu práce v anglickém jazyce: Analysis of the secondary school optimization project in 

the town of Varnsdorf 

Pokyny pro vypracování: 

Diplomová práce byla zadána v souladu s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK 

v Praze v roce 2011. 

Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího 

projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle. 

Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu 

s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální 

stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v uvedeném materiálu. 

Práce musí splňovat kritéria pro diplomové práce, autor tím dokládá dostatečnou kompetentnost 

pro další odbornou a vědeckou činnost. 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Jaroslav Kalous, PhD. 

Předpokládaný rozsah diplomové práce1: 70 normostran 

Datum zadání práce: 2. 12. 2011 

Předběžný termín odevzdání práce: 13. 4. 2012 

V Praze dne: 29. 2. 2012 

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. v. r. 

…………………….…………….……. 

vedoucí katedry 

                                                           
1Minimální rozsah diplomové práce je standardně 60 normostran (108 000 znaků vč. mezer) vlastního textu. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza optimalizace středních škol ve 

Varnsdorfu vypracoval pod vedením vedoucího diplomové práce samostatně za použití 

v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato diplomová práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Datum 08. 04. 2012 

........................................................

.. 

podpis 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Doc. Jaroslavu Kalousovi, PhD., za jeho cenné 

rady a trpělivost při vedení mé diplomové práce. 

Rovněž bych chtěl poděkovat kolegovi Ing. Bc. Josefu Mágrovi za vstřícnost a pomoc při 

získání potřebných informací a podkladů. 

 

.......................................................... 

podpis 



    

 

NÁZEV: 

Analýza optimalizace středních škol ve Varnsdorfu 

AUTOR: 

Ing. Bc. Jan Hodničák 

KATEDRA (ÚSTAV) 

Centrum školského managementu 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

Doc. Jaroslav Kalous, PhD. 

ABSTRAKT: 

Předmětem diplomové práce je analýza optimalizace středních škol ve Varnsdorfu od 

procedury její přípravy, procesu projednávání a schvalování, až po její realizaci. Výzkum 

vychází z podkladů dvou kvalitativních výzkumných metod: 

 participačního pozorování, 

 rozboru dokumentů – artefaktů. 

Závěr diplomové práce vychází z triangulace, z průniku jednotlivých výzkumných metod, 

a obsahuje mimo jiné doporučení pro MŠMT ČR, odbory školství mládeže a tělovýchovy 

krajských úřadů, zastupitele krajů a managementu škol, které připravují optimalizační 

projekty. Zvláštní pozornost je věnována dopadu optimalizace na VOŠ a SPŠ Varnsdorf. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Optimalizace, optimalizace školy, školský management, management vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

TITLE: 

 

Analysis of the secondary school optimization project in the town of Varnsdorf 

 

 

AUTHOR: 

 

Ing. Bc. Jan Hodničák 

 

DEPARTMENT: 

 

School Management Centre 

 

SUPERVISOR: 

 

Doc. Jaroslav Kalous, PhD. 

 

ABSTRACT: 

The subject of the thesis is to analyze the optimization of secondary schools in Varnsdorf 

from procedures of the preparation, negotiations and approval process, to its realization. There 

search is based on data obtained through two of qualitative research methods: 

• Participatory observation  

• Analysis of documents – artifacts 

The thesis conclusion is based on triangulation, the penetration of various research methods, 

and contains, among others, recommendations for the Ministry of Education, Department of 

Regional Education Offices, regional councilors, and management of schools that prepare 

optimization projects. Particular attention is given to the impact of the optimization on the 

College and Secondary School in Varnsdorf. 

  

KEYWORDS: 

Optimization, school optimization, the Education Management, Education Management 

 

 

 

 

 

  



    

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................................ 9 

1 Charakteristika krajské strategie v oblasti optimalizace SŠ .......................................................... 12 

1.1 Základní principy strategie optimalizace ............................................................................... 13 

1.2 Přehled o VOŠ, SOŠ a gymnáziích v ÚK ............................................................................. 13 

2 Stručná charakteristika slučovaných škol ...................................................................................... 17 

2.1 Charakteristika VOŠ a SPŠ ................................................................................................... 17 

2.2 Charakteristika SŠS a CR ...................................................................................................... 18 

2.3 Charakteristika SPŠT ............................................................................................................ 19 

3 Časový sled událostí optimalizace ................................................................................................. 21 

4 Legislativní rámec ......................................................................................................................... 26 

5 Průběh výzkumu ............................................................................................................................ 30 

5.1 Zaměření výzkumu ................................................................................................................ 30 

5.2 Příprava a organizace výzkumu ............................................................................................. 30 

5.3 Etapy výzkumu ...................................................................................................................... 30 

5.4 Informační příprava výzkumu ............................................................................................... 31 

5.5 Výzkumný problém ............................................................................................................... 31 

5.5.1 Použitý typ výzkumného problému ................................................................................... 31 

5.6 Definování hlavních pojmů ................................................................................................... 31 

5.7 Orientace výzkumu ................................................................................................................ 34 

6 Kvalitativně orientovaný výzkum ................................................................................................. 35 

6.1 Zvolený postup: ..................................................................................................................... 35 

6.2 Hypotézy ............................................................................................................................... 35 

6.3 Postup při kvalitativním výzkumu......................................................................................... 36 

6.3.1 Výběr lokality (osob, institucí apod.) ............................................................................ 36 

6.3.2 Vstup do terénu ............................................................................................................. 36 

6.3.3 Validita a reliabilita u kvalitativního výzkumu ............................................................. 36 

6.4 Metody kvalitativního výzkumu ............................................................................................ 36 

6.4.1 Pozorování ..................................................................................................................... 36 



    

 

6.4.2 Participační pozorování ................................................................................................. 36 

6.4.3 Zpráva z participačního pozorování .............................................................................. 38 

6.5 Závěrečná zpráva z participačního pozorování ..................................................................... 38 

6.6 Validita a reliabilita participačního pozorování .................................................................... 44 

7 Metoda rozborů dokumentů a faktů .............................................................................................. 45 

7.1 Porovnání nákladovosti škol.................................................................................................. 45 

7.1.1 Závěr kapitoly ................................................................................................................ 48 

7.2 Rozbor schváleného optimalizačního projektu ...................................................................... 49 

7.2.1 Závěr kapitoly ................................................................................................................ 59 

7.3 Porovnání slučovaných škol .................................................................................................. 60 

7.3.1 Závěr kapitoly ................................................................................................................ 66 

7.4 Rozbor pravidel pro vznik páteřních škol ............................................................................. 67 

7.4.1 Závěr kapitoly ................................................................................................................ 73 

7.5 Rozbor stanovisek ................................................................................................................. 73 

7.5.1 Závěr kapitoly ................................................................................................................ 92 

7.6 Rozbor informací o VOŠ a SŠ Varnsdorf ................................................................................. 93 

7.6.1 Závěr kapitoly ........................................................................................................................ 97 

Závěr ...................................................................................................................................................... 98 

Seznam tabulek.................................................................................................................................... 102 

Seznam grafů ....................................................................................................................................... 103 

Seznam použité literatury a zdrojů ...................................................................................................... 104 

Použité zkratky .................................................................................................................................... 107 

Seznam příloh ...................................................................................................................................... 108 

 



   9 

Úvod 

Motto
2
: 

V následujících několika letech se oblast středního školství ocitne v historicky 

nejvýraznějším demografickém propadu. Zatímco oblast základního školství již začíná 

pociťovat nástup silných populačních ročníků z počátku století, střední školství pocítí 

naopak zásadní propad počtu nově nastupujících žáků. Od školního roku 2006/07, kdy 

nastupovalo do 1. ročníku středních škol cca 140 tisíc nových žáků, se tento počet neustále 

snižuje na současných cca 110 tisíc žáků. 

Zásadní propad ovšem nastane v následujících letech, kdy počet žáků klesne pod  hranici 

100 tisíc nových žáků a pod touto hranicí se udrží až do roku 2017. 

Po roce 1989 se v České republice rozšířila síť středních škol. Vzniklo velké množství 

většinou malých středních škol s poměrně roztříštěnou strukturou oborů.  

Významný vliv sehrál i rozvoj nestátního (soukromého a církevního) školství a geograficky 

nerovnoměrný vývoj v jednotlivých krajích. 

Od školního roku 1991/92 lze sledovat nárůst počtu středních odborných škol, jejichž počet 

začíná významněji klesat až po školním roce 1996/97, kdy střední odborné školy nenaplnily 

první ročník v důsledku zavedení povinné devítileté školní docházky do základní školy. 

Podobné tendence lze pozorovat i u gymnázií i u středních odborných učilišť, ovšem 

v mírnější podobě. Počet gymnázií je od školního roku 1999/2000 víceméně stabilizovaný 

a k žádným výrazným výkyvům zde nedochází.  

Střední odborná učiliště se začínají transformovat na integrované střední školy, které mimo 

tradiční obory zařazují do své vzdělávací nabídky i obory vzdělání tradičních středních 

odborných škol, čímž vzniká silná konkurence. 

Proces optimalizace, který byl zahájen v roce 1997, se týkal především středních odborných 

škol a učilišť. V období 1996 - 2000 bylo vyřazeno celkem 343 středních škol a středisek 

praktického vyučování ze sítě z důvodu jejich sloučení, splynutí či úplného zrušení.   

Po změně zřizovatelských kompetencí v rámci reformy státní správy nabyl proces 

optimalizace regionální charakter. Jednotlivé kraje řešily problém nevyužitých kapacit 

nejčastěji snižováním počtu škol nebo zvyšováním jejich průměrné velikosti. Docházelo jak 

                                                           
2
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (návrh), MŠMT, říjen 2010 



   10 

ke slučování, tak k rušení škol, a tím k optimalizaci struktury studijní nabídky. Prostorové 

i personální kapacity byly využívány pro oblast vzdělávání dospělých v rámci celoživotního 

vzdělávání, pro firemní vzdělávání, včetně rekvalifikací pro potřeby úřadů práce, nebo byly 

transformovány na jiný vzdělávací stupeň, jako je vyšší odborné vzdělávání, nebo na centra 

celoživotního vzdělávání. 

V období 2000 - 2005 bylo rozhodnutím zřizovatelů vyřazeno v ČR dalších 151 škol 

a středisek praktického vyučování. Proces optimalizace splnil očekávání pouze částečně. 

V současnosti střední školy stojí před problémem, zda se udrží s podporou různých dotací, 

nebo budou optimalizovány. 

Ústecký kraj není v rámci České republiky žádnou výjimkou. Převzal delimitací od státu 

relativně jeden z nejvyšších počtů středních škol. V roce 2004/2005 měl čtvrtý nejvyšší 

počet středních odborných škol na 1000 žáků. Celkový počet středních škol v tomto roce 

činil 86 škol. V Ústeckém kraji se - v porovnání s ostatními kraji v ČR - nacházejí spíše 

SOŠ menší velikosti s menším počtem tříd. Je to dáno především geografickým, sociálně 

ekonomickým a historickým vývojem území včetně v 90. letech minulého století 

realizované resortní politiky vzdělávání, kdy střední odborné školy a střední odborná 

učiliště produkovaly žáky pro potřeby budoucích zaměstnavatelů. 

V roce 2007 přijal Ústecký kraj strategii dalšího rozvoje krajského systému škol pod 

názvem Postup na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem  

a normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010, který 

předpokládá, že do roku 2010 provede redukci počtu středních škol v počtu 86, která by se 

měla ustálit na počtu 58 škol. 

Zřizovatelům, kteří realizují optimalizace škol jak na běžícím pásu, chybí zpětná vazba. 

Evaluace již proběhlých optimalizací, zda to, co bylo deklarováno ve schváleném projektu, 

se naplnilo, případně aby došlo k revizi celé optimalizace. Zda se nejednalo pouze 

o politické rozhodnutí, ale že optimalizace přinesla finanční úspory a zvýšení vzdělanosti 

dané optimalizované školy, včetně uplatitelnosti absolventů na trhu práce. 

Cílem diplomové práce je provést výzkum, resp. analýzu optimalizace středních škol ve 

Varnsdorfu; práce má zmonitorovat proces přípravy, schvalování, realizaci a dopad 

optimalizace, a zmonitorovat, zda proběhla dle deklarovaného postupu na vytvoření 

soustavy páteřních škol. 
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Pro analýzu optimalizace byl použit kvalitativně orientovaný výzkum a jako výzkumná 

metoda byla realizována metoda participačního pozorování a metoda rozboru dokumentů 

a faktů. Na základě vyhodnocení výsledků jednotlivých výzkumných metod bude učiněn 

závěr pomocí triangulace, s případným doporučením pro MŠMT ČR, zřizovatele 

a managementy škol, které připravují optimalizaci. 
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1 Charakteristika krajské strategie v oblasti 

optimalizace SŠ 

Krajská strategie v oblasti optimalizace SŠ vychází z dokumentu pro školy zřizované 

Ústeckým krajem, schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/17Z/2006 a je 

od ledna 2007 v platnosti pod názvem „Postup na vytvoření soustavy páteřních škol 

zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů do roku 

2009 – 2010“. Tento dokument stanoví základní parametry, které by měly splňovat páteřní 

střední školy zřizované krajem, hlavní modely postupů při jejich tvorbě a základní časový 

rámec pro dosažení stanovených cílů. 

Jedním z klíčových ukazatelů, který ovlivňuje objem provozních prostředků nutných 

k řádnému chodu krajských středních škol, je počet žáků, které školy vzdělávají. Na základě 

demografického vývoje OŠMT KÚ ÚK předpokládá, že do roku 2010 poklesne celkový počet 

žáků v systému krajského středního školství cca o 3000. To by mělo představovat úbytek 100 

zcela naplněných tříd, který povede k uvolnění částí dosud plných školních prostor, budov, 

dílen a obslužných školských zařízení. 

Vzhledem k normativnímu financování provozních nákladů školství, kdy základ rozpočtu 

školy je tvořen vztahem normativ x žák, kdy normativ bude tvořen podle ekonomické 

náročnosti jednotlivých oborů vzdělání (od roku 2009 jak normativ v přímých nákladech, tak 

i normativ provozních nákladů), bude pokles žáků zákonitě znamenat snížení příjmů zejména 

málopočetných škol. 

Kraj proto bude postupně, v návaznosti na konkrétní situaci v jednotlivých druzích a typech 

škol, s ohledem na místní specifika, přizpůsobovat rozsah využívaného nemovitého majetku 

skutečným potřebám škol. Jako efektivní se jeví zejména postupné slučování škol s příbuznou 

vzdělávací nabídkou, které působí v jedné spádové oblasti, do větších celků a odprodej 

zbytného, zejména nemovitého majetku. Tím bude zajištěn dostatečný objem provozních 

prostředků na kvalitní vybavení a údržbu škol. 

Z výše uvedených skutečností a předpokladů plyne nutnost nastavení soustavy středních škol 

zřizovaných krajem tak, aby skupina obyvatel kraje ve věku 15 – 19 let měla dostatečný 

přístup ke střednímu vzdělání v odpovídající škále oborů vzdělání. A zároveň aby počet, 

skladba a velikost škol zaručovaly optimální efektivitu finančních prostředků vložených do 

vzdělávání. K zajištění tohoto úkolu však nestačí změnit velikost a rozmístění škol na území 

kraje, je třeba rovněž zajistit průhledné a efektivní financování chodu škol. 
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1.1 Základní principy strategie optimalizace 
 

 Garantovat dostupnost a úplnost vzdělávací nabídky na území Ústeckého kraje 

v návaznosti na požadavky trhu práce (zejména zaměstnavatelských svazů 

a investorů)a na vývoj počtu žáků a s ohledem na systém dalšího vzdělávání. 

 Zachování škol s jedinečnou vzdělávací nabídkou (SŠ polygrafické, konzervatoře 

apod.). 

 Větší počet škol zachovat zejména v tradičních sídlech v návaznosti na požadavky 

trhu práce (zejména zaměstnavatelských svazů a investorů), vývoj počtu žáků a 

ekonomičnost provozu škol, a to dle možností s úplnou vzdělávací nabídkou. 

 V ostatních lokalitách vytvořit jednu větší střední školu, dle možností s úplnou 

původní vzdělávací nabídkou. 

 Optimální počet žáků v jednom samostatném právním subjektu vykonávajícím 

činnosti školy by neměl být nižší než 400 (s výjimkou škol podle bodu 1). 

 Spolupráce s řediteli škol při tvorbě lokálních projektů, maximální využití aktivity 

samotných škol při realizaci soustavy páteřních škol. 

 Dle možností zapojení zaměstnavatelských subjektů do tvorby projektů páteřních škol 

dle příslušných spádových lokalit. 

 Veškeré realizované procesy musí vycházet z platné legislativy a budou moci být 

realizovány na základě platných rozhodnutí správce rejstříku škol a školských 

zařízení, tj. MŠMT ČR. 

 

1.2 Přehled o VOŠ, SOŠ a gymnáziích v ÚK 

 

V roce 2005 byl kraj zřizovatelem 86 středních škol. V roce 2007 už jen 74 středních škol. 

Dle programu pro vznik páteřních škol by mělo být cílem celkem 56 středních škol, což je 

snížení počtu škol o cca 30 %. 

Pro přehlednost jsou v grafu č. 1 seřazeny školy dle velikosti přímých nákladů na jednotlivé 

školy, a náklady, které jsou úměrné pedagogickým výkonům a následně i počtům žáků na 

jednotlivých školách a jejich součástech (domovy mládeže, stravování). Je logické, aby školy, 

které mají nejnižší přímé náklady, tzn. nejméně žáků, byly dle pravidel pro vznik páteřních 

škol optimalizovány. V grafu jsou zvýrazněny střední školy z Varnsdorfu. 
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Graf 1: VOŠ, SOŠ a Gymnázia ÚK v roce 2009 – pořadí dle výše přímých nákladů (v tis. Kč) 
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 SŠ technická a automobilní, Chomutov

 SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha
 SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

 SŠ, Děčín XXXI - Křešice
 Gymnázium, dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5

 Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22
 SPŠ a VOŠ, Chomutov

 SPŠ strojní a dopravní, Děčín
 SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem

 SŠ obchodu a služeb, Teplice
 SŠ technická, Ústí nad Labem, U Pans. Dvora

 SŠ, Trmice
 Gymnázium Chomutov

 SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem
 VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem

 SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice
 Gymnázium, Děčín
 SZŠ a OA, Rumburk

 ISŠ stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského
 Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice

 SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n/L
 SOŠ, Litvínov -Hamr

 Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov
 SOŠ, Meziboří

 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří
 VOŠ a SPŠ stavební, Děčín

 SOŠ techn. a SOU, Louny, Osvoboditelů
 SPŠ stavební a OA, Kadaň

 SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99
 OA a JŠ s právem st.jaz.zk., Ústí nad Labem, Pařížská

 VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně, Most
 SPŠ, Most

 SŠ stavební, Louny, Postoloprtská
 Evropská OA, Děčín

 Gymnázium, Roudnice nad Labem
 Gymnázium, Rumburk

 Gymnázium Kadaň
 SŠ technická, Varnsdorf

 SPŠ, Teplice
 OA, Žatec

 OA, Ústí nad Labem, Národního odboje
 SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín -Libverda

 SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk
 OA, Teplice

 Gymnázium, Duchcov
 SZŠ, Chomutov

 Gymnázium V. Hlavatého, Louny
 Gymnázium, T.G. Masaryka, Litvínov

 SPŠ, Duchcov -PN
 SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100

 OA generála F. Fajtla, Louny
 Gymnázium, Žatec

 SOŠ dopravní a strojírenská, Děčín VI
 Gymnázium, Lovosice

 SZŠ, Děčín
 SŠ zemědělská a ekologická, Žatec

 Gymnázium, Česká Kamenice
 Gymnázium, Podbořany
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Tabulka 1: Vývoj počtu žáků dle věkových kategorií v ÚK

3 

 PŘEDPOKLAD V ÚK 

OBDOBÍ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 AŽ 5 LET 32355 32252 32373 32353 32203 32001 31762 31489 31188 

6 AŽ 14 LET 73962 71765 70648 70558 70989 71470 71805 72261 72395 

15 AŽ 18 LET 41369 41394 40000 37619 35226 32451 31121 30554 30701 

19 AŽ 21 LET 32649 31948 31625 31247 30953 30885 29442 27505 24796 

 

 

                                                           
3
http://www.kr-ustecky.cz 

Graf 2: Vývoj počtu 15letých osob v ČR, období let 2000–2020 (stavy ČSÚ vykazované k 31. 12. daného 

roku) 
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Graf 3: porovnání SŠ okres Děčín dle výše přímých nákladů k 1. 1. 2009 
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2 Stručná charakteristika slučovaných škol 

Ve Varnsdorfu ve školním roce 2008/2009 působily čtyři střední školy: 

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf, ul. Mariánská 1100, p.o. 

(dále jen VOŠ a SPŠ) – zřizovatel ÚK; 

 Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, ul. Bratislavská 2166, p. o. (dále 

jen SŠS a CR) – zřizovatel ÚK; 

 Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, ul. Karolíny Světlé, p. o. (dále jen 

SPŠT) – zřizovatel ÚK. 

 Gymnázium Varnsdorf, ul. Střelecká 1100 – zřizovatel církev; 

 

2.1 Charakteristika VOŠ a SPŠ 

Nabídka aktivních vzdělávacích programů a přehled o počtech žáků 

 

Tabulka 2: VOŠ denní studium 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r  ∑ 

68-43-N/04 N denní Veřejnosprávní činnost 52 17 12  81 

26-47-N/04 N denní Informační technologie 12 10 10  32 

 celkem 113 

 

Tabulka 3: SPŠ denní studium 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

26-41-M/002 M denní Elektrotechnika 6 13 11 6 36 

23-41-M/001 M denní Strojírenství 0 0 8 6 14 

82-41-M/007 M denní 
Propagační výtvarnictví 
- propagační grafika 

18 19 11 0 48 

26-47-M/002 M denní Elektronické počítačové systémy 18 15 31 39 103 

26-47-M/003 M denní 
Informační technologie 
- aplikace osobních počítačů 

70 55 63 52 240 

82-41-M/034 M denní 
Tvarování průmyslových výrobků 
- průmyslový design 

0 0 0 7 7 

78-42-M/001 M denní Technické lyceum 0 10 11 8 29 

78-42-M/01 M denní Technické lyceum 7 0 0 0 7 

celkem 484 
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Tabulka 4: VOŠ dálkové studium 

KKOV Typ Forma Název vzdělávacího programu 1.r 2.r 3.r  ∑ 

26-47-N/04 N dálková Informační technologie 41 5 0  46 

26-41-N/04 N dálková 
Výroba, přenos a užití elektrické 
energie 

4 0 0  4 

68-43-N/04 N dálková Veřejnosprávní činnost 70 29 11  110 

celkem 160 

 

Tabulka 5: SPŠ dálkové studium 

KKOV Typ Forma Název vzdělávacího programu 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

26-41-L/506 L/5 dálková Provozní elektrotechnika 10 9 9  28 

23-43-L/506 L/5 dálková Provozní technika 7 1 0  8 

celkem 36 

 

celkem VOŠ a SPŠ 793 

 

2.2 Charakteristika SŠS a CR 

Nabídka vzdělávacích programů 

 

Tabulka 6: SŠS a CR denní studium 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

65-42-M/004 M denní Hotelnictví a turismus 0 47 32 39 118 

65-42-M/01 M denní Hotelnictví 53 0 0 0 53 

63-41-M/040 M denní Informatika v ekonomice 24 15 0 19 58 

65-42-M/011 M denní Služby cestovního ruchu 0 24 18 0 42 

82-41-M/022 M denní Modelářství a návrhářství oděvů 10 10 5 0 25 

64-42-M/024 M denní Management textilu a oděvnictví 0 0 0 19 19 

65-42-M/02 M denní Cestovní ruch 28 0 0 0 28 

31-58-H/001 H denní Krejčí 0 0 4 0 4 

64-41-L/524 L/5 denní Podnikání 66 33 0 0 99 

65-53-H/001 H denní Číšník, servírka 0 21 28 0 49 

65-51-H/01 H denní Kuchař - číšník 79 0 0 0 79 

65-52-H/001 H denní Kuchař 0 23 25 0 48 
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65-51-H/002 H denní Kuchař - číšník pro pohostinství 0 15 11 0 26 

69-51-H/001 H denní Kadeřník 32 26 25 0 83 

69-41-L/004 L/0 denní Kosmetička 32 20 27 16 95 

69-55-E/005 E denní 
Práce ve zdr. a soc. zařízeních 
- pečovatelské práce 

10 12 8 0 30 

65-52-E/001 E denní Kuchařské práce 14 13 13 0 40 

36-67-E/002 E denní Stavební práce 15 6 0 0 21 

celkem 917 

 

Tabulka 7: SŠS a CR dálkové studium 

KKOV Typ Forma Název vzdělávacího programu 1.r 2.r 3.r  ∑ 

64-41-L/524 L/5 dálková Podnikání  34 17 15  66 

celkem 66 

 

celkem SŠS a CR 983 

 

2.3 Charakteristika SPŠT 

Nabídka aktivních vzdělávacích programů a přehled o počtech žáků 

 

Tabulka 8: SPŠT denní studium - studijní obory 

KKOV Typ Forma Název vzdělávacího programu 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

23-41-M/001 M denní Strojírenství 28 20 0 0 48 

23-45-L/001 L/0 denní Mechanik seřizovač 19 18 22 12 71 

26-43-L/001 L/0 denní Mechanik elektronik 12 0 0 0 12 

celkem 131 

 

Tabulka 9: SPŠT denní studium - učební obory 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r  ∑ 

23-68-H/001 H denní Automechanik 22 14 27  63 

26-57-H/001 H denní Autoelektrikář 0 0 7  7 

23-51-H/001 H denní Zámečník 24 8 4  36 

23-55-H/002 H denní Klempíř - strojírenská výroba 12 10 11  33 

33-56-H/001 H denní Truhlář 12 7 11  30 
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23-56-H/001 H denní Obráběč kovů 12 12 11  35 

26-51-H/001 H denní Elektrikář 12 10 0  22 

26-51-H/002 H denní Elektrikář - slaboproud 0 0 7  7 

celkem 233 

 

Tabulka 10: SPŠT  denní studium - nástavbové obory 

KKOV Typ Forma Název vzdělávacího programu 1.r 2.r 3.r  ∑ 

23-43-L/506 L/5 denní Provozní technika 0 5 0  5 

64-41-L/524 L/5 denní Podnikání 21 5 0  26 

celkem 31 

 

celkem SPŠT 395 
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3 Časový sled událostí optimalizace 

Časový sled událostí je snímkem od prvního impulzu k optimalizaci středních škol ve 

Varnsdorfu, přes jeho schvalování ZÚK, přes vznik VOŠ a SŠ, jmenování nového ředitele na 

dobu určitou, než skončí výkon veřejné funkce původního ředitele (radního pro školství ÚK), 

až po soudní spor, který řeší zákonnost převodu akreditací VOŠ. 

 Listopad – ředitel SŠS a CR Ing. Jakubec je zvolen za ČSSD do rady kraje pro resort 

školství. 

 Prosinec 2008 – vedoucí OŠMT KÚ ÚK vyzývá telefonicky ředitele SPŠT (školy 

s nejmenším počtem žáků), aby zahájil proces optimalizace středních škol ve 

Varnsdorfu a zpracoval optimalizační projekt. 

 Leden a únor 2009 – zpracování optimalizačního projektu středních škol ve 

Varnsdorfu SPŠT a SŠS a CR (bez vědomí VOŠ a SPŠ)
4
. 

 Únor 2009 – odevzdání optimalizačního projektu zřizovateli, resp. KÚ ÚK. 

 Březen 2009 – ředitel VOŠ a SPŠ pozván telefonicky na jednání vedoucí k rozvoji 

a koncepcí OŠMT KÚ ÚK, předložen optimalizační projekt zpracovaný SPŠT a SŠS 

a CR s tím, že nástupnickou organizací bude SŠS a CR a tento projekt bude odbor 

doporučovat ZÚK ke schválení. Titulní strana projektu obsahovala i logo VOŠ a SPŠ 

a jako spoluautor byl uveden i ředitel VOŠ a SPŠ, bez svého vědomí. Z důvodu 

protestu ředitele bylo logo a jméno spoluautora vymazáno. Nesouhlas ředitele VOŠ 

a SPŠ s celým projektem a způsobem přístupu OŠMT KÚ ÚK. Ředitel byl vyzván, 

aby zpracoval tedy konkurenční projekt s tím, že pokud projekt bude ve smyslu 

sloučení tří škol a nástupnickou školou bude VOŠ a SPŠ, tak nebude považován za 

projekt. 

 Duben 2009 – tlak na ředitele VOŠ a SPŠ ze strany OŠMT KÚ ÚK, aby urychleně 

zpracoval konkurenční projekt s tím, že RÚK a ZÚK posoudí projekty a schválí 

optimalizaci k 1. 9. 2009. 

Ředitel VOŠ a SPŠ na pedagogické radě projednává mimo jiné i optimalizační projekt 

zpracovaný SPŠT a SŠS a CR. Projev zásadního nesouhlasu pedagogů VOŠ a SPŠ. 

Nastalo období zjišťování písemných stanovisek VOŠ a SPŠ (managementu, učitelů, 

vychovatelů, provozních zaměstnanců, odborové organizace, rady rodičů, školské rady 

                                                           
4
[19] HRICZ, F; KOTULIČ, P; Projekt vytvoření Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 

příspěvková organizace 
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VOŠ, školské rady SPŠ, žáků a studentů) a stanovisek institucí, sociálních partnerů, 

aplikační sféry, profesních svazů, samosprávy města Varnsdorf, politiků (MŠMT ČR, 

NÚOV Praha, ČSZE Praha, ČEZ, a.s. Praha, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, EMZ a.s. 

Česká Lípa, UJEP Ústí nad Labem, TU Liberec, Hochschule Zittau, politiků 

zvolených za Ústecký kraj ČSSD, ODS, KSČM, Severočeši na úrovni měst a obcí, 

kraje i europoslanců atd.). 

 Květen až červen 2009 – oznámení OŠMT KÚ ÚK, že RÚK odkládá, z důvodu 

stanoveného harmonogramu jednání, schvalování optimalizace škol ve Varnsdorfu na 

nový školní rok (nestihla by se procedura schvalování – výbor pro vzdělávání, 

výchovu a zaměstnanost, RÚK, ZÚK). 

 Červenec až srpen 2009 – příprava podkladů pro zpracování konkurenčních projektů. 

 Září 2009 – oznámení OŠMT KÚ ÚK, že zpracování konkurenčních projektů není 

časově limitováno, ale bez vědomí VOŠ a SPŠ byl již Výboru pro vzdělávání, 

výchovu a zaměstnanost předán ZÚK k posouzení. 

Podána stížnost na vedoucí rozvoje a koncepcí OŠMT KÚ ÚK z důvodu podjatosti. 

Stížnost byla ředitelem krajského úřadu zamítnuta. Podána stížnost na MV ČR. 

Stížnost byla zamítnuta, neboť kraj může rozhodovat ve své působnosti dle zákona 

o krajích. 

 Říjen 2009 – žádost ředitele VOŠ a SPŠ na adresu Výboru pro vzdělávání, výchovu 

a zaměstnanost ZÚK ve věci projednání konkurzních projektů, ale vzhledem ke 

stanovenému termínu nebyly projekty dokončeny a schůzka byla odmítnuta. 

Žádost byla odeslána. 

 Listopad 2009 – zaslání konkurenčních projektů zpracovaných VOŠ a SPŠ 

v alternativách: 

o VOŠ a SPŠ samostatná, sloučení SŠS a CR se SPŠT (sloučení škol s převážně 

učebními obory)
5
, 

o SŠS a CR samostatná, sloučení VOŠ a SPŠ se SPŠT (sloučení technických 

škol a řemesel)
6
. 

Dokončený konkurenční projekt na sloučení všech tří škol s tím, že VOŠ a SPŠ bude 

nástupnickou organizací, nebyl zaslán z důvodu nepřijatelnosti pro OŠMT KÚ ÚK 

                                                           
5
[20] HODNIČÁK, J; Optimalizační projekt na sloučení VOŠ a SPŠ a SPŠT 

6
[21] HODNIČÁK, J; Optimalizační projekt na sloučení SŠS a CR a SPŠT 
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a stanovisek sociálních a dalších partnerů pro nelogičnost spojování škol s technickým 

zaměřením se školou služeb a cestovního ruchu. 

ZÚK schvaluje nový strategický dokument ve vztahu zřizování páteřních škol! 

 Prosinec 2009 – zasedala RM Varnsdorf a bez stanoviska k optimalizaci zařadila ještě 

téhož dne bod optimalizace jako mimořádný bod jednání na ZM Varnsdorf na žádost 

krajského radního pro školství, člena RM Varnsdorf a ředitele SŠS a CR. Veřejnost se 

z důvodu změny programu nemohla zúčastnit jednání k bodu optimalizace. Vzhledem 

k patové situaci nebylo přijato usnesení se souhlasem optimalizace či jeho zamítnutím. 

Starosta města Varnsdorf písemně požádal, aby ZÚK odložilo jednání tohoto bodu na 

další termín s tím, že zastupitelé žádají více času na prostudování všech 

optimalizačních projektů, včetně konkurenčních. Tato zpráva i stanoviska VOŠ a SPŠ, 

včetně stanovisek všech sociálních partnerů a dalších posuzovatelů projektů, se do 

podkladových materiálů nedostala. 

Dne 16. 12. - projednání optimalizace středních škol ve Varnsdorfu na ZÚK. 

Předkladatelem tohoto bodu jednání byl OŠMT KÚ ÚK a Ing. Jakubec, jako radní 

kraje pro školství. Ing. Jakubec byl nařčen z podjatosti z důvodu toho, že je veden 

v rejstříku škol a školských zařízení jako ředitel SŠS a CR a současně vykonává 

uvolněnou funkci radního pro školství, ale ZÚK, včetně Ing. Jakubce, odhlasovalo, že 

není podjatý. I přes zásadní argumenty VOŠ a SPŠ týkajících se především 

nepřevoditelnosti akreditací VOŠ, včetně předložení petice občanů ÚK (4812 podpisů) 

a žádosti o odložení jednání z důvodu znovu projednání za účasti odborné veřejnosti 

a právních zástupců, byla optimalizace schválena v poměru 41 hlasů pro, 6 se zdrželo 

hlasování a 1 byl proti. 

 Leden 2010 – podána žaloba na ÚK a ZÚK prostřednictvím právního zástupce VOŠ 

a SPŠ a dvou studentů VOŠ ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. 

 Únor 2010 – doručení stanoviska MŠMT ČR, vrchního ředitele Mgr. Coufala, že 

převoditelnost akreditací na jiný právní subjekt není možná. 

 Červen 2010 – rozhodnutí MŠMT ČR ve věci zápisu VOŠ a SŠ do rejstříku škol 

a školských zařízení. 

 Červenec 2010 – podán rozklad proti zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
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 Srpen 2010 – rozhodnutí MŠMT ČR ministra Mgr. Dobeše, že se rozklad zamítá 

a potvrzuje se návrh zapsání do rejstříku škol a školských zařízení tak, jak jej navrhl 

ÚK. 

Odvolání ředitele VOŠ a SPŠ hejtmankou ÚK k 30. 6. 2010, z důvodu vzniku VOŠ 

a SŠ Varnsdorf, příspěvkové organizace. 

 Září 2010 – Ing. Bc. Hodničák jmenován zástupcem ředitele střediska VOŠ a SPŠ od 

1. 9. 2010 statutárním zástupcem  VOŠ a SŠ Ing. Kotuličem. 

 Prosinec  2010 - vyhlášení konkurzu zřizovatelem na místo ředitele VOŠ a SŠ. 

 Únor 2011 – konkurz na místo ředitele. 

 Březen 2011 – Ing. Hricz je jmenován hejtmankou ÚK do funkce ředitele VOŠ a SŠ, 

na dobu určitou, po dobu výkonu veřejné funkce původního ředitele (Ing. Jakubce). 

 Červen 2011 – odvolání zástupce ředitele střediska VOŠ a SPŠ k 30. 6. 2011 

a nabídnuto místo učitele. 

 Září 2011 – ukončení pracovního poměru dohodou s původním ředitelem školy VOŠ 

a SPŠ Ing. Hodničákem. 

 Listopad 2011 – zamítnutí žaloby Krajským soudem v Ústí nad Labem podané 

právním zástupcem VOŠ a SPŠ Varnsdorf, ul. Mariánská 1100 s odůvodněním, že kraj 

jako zřizovatel má pravomoc ze zákona slučovat školy. 

 Leden 2012 – podána kasační stížnost k Vrchnímu soudu v Brně. 

Zvláštní pozornost si zaslouží časový sled změny pravidel pro optimalizaci před 

schvalováním optimalizace SŠ ve Varnsdorfu v RÚK a ZÚK. Všechny rozpory, na které 

poukazovala VOŠ a SPŠ, byly odstraněny či změněny. Projekty byly již odevzdány. 

Časový sled schvalování nových pravidel pro Postup na vytvoření soustavy páteřních škol 

zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů -

aktualizace na roky 2010 až 2015. 

 

 RÚK  dne 7. 10. 2009 – doporučila ZÚK materiál Aktualizace programu na vznik 

páteřních škol 2010 až 2015 – zápis zveřejněn dne 19. 10., upraven 4. 11. 2009. 

 ZÚK  dne 21. 10. 2009 – schválila materiál Aktualizace programu na vznik páteřních 

škol 2010 až 2015 – zápis zveřejněn dne 2. 11. 2009. 
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 RÚK  dne 4. 11. 2009 – doporučila ZÚK projekt na sloučení tří škol a současně 

zamítla žádosti VOŠ a SPŠ Varnsdorf týkající se navýšení kapacit a otevření nových 

oborů. 

 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost schválil projekt dne 12. 11. 2009. 

 Materiál Aktualizace programu na vznik páteřních škol 2010 až 2015 – zápis 

zveřejněn na webu ÚK v oddílu Školství dne 5. 11. 2009. 

 Dne 19. 11. 2009 zaslal OŠMT KÚ ÚK žádost na starostu města, aby se město 

vyjádřilo k realizaci projektu na sloučení tří škol bez uvedení nástupnické organizace 

a bez jakýchkoli projektů. 

 Dne 26. 11. 2009 RM doporučila ZM schválit sloučení tří škol a ještě téhož dne byl 

tento bod bez jakýchkoli podkladů zařazen do jednání ZM. ZM se vyjádřilo 6 hlasy 

(z 18 přítomných) pro schválení projektu, 9 hlasy proti sloučení. Návrh nebyl přijat. 

 Dne 1. 12. 2009 zaslal starosta města Varnsdorf Ing. Poláček dopis vedoucímu odboru 

OŠMT KÚ ÚK, v němž žádá o poskytnutí všech podkladů k projektům pro další 

projednání v ZM v lednu 2010. 

 Dne 7. 12. 2009 obdržel starosta potvrzení dopisu vedoucím OŠMT KÚ ÚK v této 

záležitosti Ing. Haraštou. 

 V důvodové zprávě se požadavek města Varnsdorf neobjevil s tím, že dopis od 

starosty přišel po uzávěrce materiálů, určených pro zastupitele ÚK, resp. pro jednání 

ZÚK konaného dne 16. 12. 2009. 
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4 Legislativní rámec 

V této kapitole je uveden legislativní rámec, který se vztahuje k optimalizaci středních a 

vyšších odborných škol v ČR. Jedná se o právní předpisy, které je nutné předem prostudovat, 

případně konzultovat s právníky, než vznikne optimalizační projekt, jak z popudu ředitelů 

škol (kteří řídí nejen střední školu, ale i vyšší odbornou školu), tak i jejich zřizovatele. 

Školská legislativa reguluje vzdělávání a jeho fungování
7
. Nejvyšší právní normou je Ústava 

ČR, která je nadřazena všem ostatním zákonům, a Listina základních práv a svobod. 

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady 

ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky). 

 

Čl. 21 

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 

svých zástupců. 

Čl. 33 

Kromě ústavy jsou právní normy pro vzdělání podrobně stanoveny ve školských zákonech. 

Zákony 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

§6 Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání 

(1) Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání stanoví zejména konkrétní cíle, 

formy, délku a obsah vzdělávání a jeho organizační uspořádání, profil absolventa 

vzdělávacího programu, vyučovací jazyk, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, jakož 

i podmínky pro vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky 

materiální, personální a organizační, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. 

  

                                                           
7
[11] PRŮCHA, J; Přehled pedagogiky, 2009 
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HLAVA II 

Akreditace vzdělávacího programu 

§104 

(1) Vzdělávací program v příslušném oboru vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou školu 

podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo; v případě vzdělávacího programu 

zdravotnického zaměření s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví a v případě 

vzdělávacího programu v oblasti bezpečnostních služeb s předchozím souhlasem Ministerstva 

vnitra a v případě vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného 

povolání též s předchozím stanoviskem příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou 

připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání. 

(2) Je-li vzdělávací program akreditován a zapsán pro příslušnou vyšší odbornou školu do 

školského rejstříku, lze ke vzdělávání v tomto programu přijímat uchazeče, konat výuku, 

zkoušky a přiznávat označení absolventa vyšší odborné školy. 

§168 

(1) Školská rada 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

§ 25 

Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů 

(3) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu je nepřevoditelná 

a nepřechází na právní nástupce. 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o krajích“). 
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§ 12 odst. 2 

b) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska 

k projednávaným věcem, 

d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo 

zastupitelstvem; je-li žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na 

jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

Úvodní ustanovení 

§ 1 

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, 

návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do 

působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

§ 280 Projednání 

(1) Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat 

a) pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele,  

b) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným 

propouštěním zaměstnanců podle §62, 

c) nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 

zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
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§ 1 Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje 

a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu 

mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo 

hájit. 

§ 3 

(1) Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář 

upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen 

prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který 

přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení 

majetkového nebo jiného prospěchu. 

(2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že 

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce 

k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu, 

b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, 

zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním. 

Vyhlášky 

Vyhlášky blíže specifikují školský zákon v dané oblasti vzdělávání a poskytovaných 

školských služeb. Např.: 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

Soudní nálezy 

Do legislativy školství spadají také soudní nálezy ve sporech, které jsou vedeny např. občany, 

studenty, řediteli škol, učiteli atd. 

Tím, že soudy přezkoumávají určité žaloby a vydávají o nich nálezy, jež umožňují určitý 

výklad školských zákonů, spoluvytvářejí vzdělávací politiku státu. 
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5 Průběh výzkumu 

Výzkum byl zaměřen na systematický způsob řešení problémů spojených se současnou 

optimalizací středního a vyššího odborného školství, kterým se rozšiřuje hranice vědomostí 

široké veřejnosti, především zřizovatelům, managementu škol, pedagogům, žákům 

a studentům, rodičům, sociálním partnerům, aplikační sféře atd. Výzkum má na příkladu 

optimalizace středních škol ve Varnsdorfu potvrdit či vyvrátit dosavadní poznatky z oblasti 

optimalizace škol, anebo se získají poznatky nové. 

Optimalizace škol obecně je problém, který se řeší a je vážný. Výzkum v oblasti optimalizace 

škol by měl být systematický, aby snižoval nevědomost veřejnosti, aby odhaloval skryté 

stránky a aby veřejnost zmoudřela. Výzkum má korekční schopnost, aby potvrdil či vyvrátil 

známé poznatky. Výzkum je cyklické řešení a ani tato diplomová práce nepřináší konečné 

a definitivní řešení. Smyslem výzkumu je získat nový pohled na existující poznatky o daném 

pedagogickém jevu. 

Zveřejnění výsledku výzkumu optimalizace středních škol ve Varnsdorfu není jen projevem 

vděčnosti kolegům a pedagogům, ale i způsobem kontroly. Zveřejněný výzkum podléhá 

veřejnému posouzení, což vede k diskuzi, oponentuře apod. Takový dozor zajišťuje, aby měl 

následující výzkum profesionální úroveň. 

5.1 Zaměření výzkumu 

Výzkum vychází z bezprostředních potřeb praxe a jeho výsledky lze aplikovat v praxi. 

5.2 Příprava a organizace výzkumu 

Výzkum měl několik etap, které po sobě následovaly a časově se překrývaly. 

5.3 Etapy výzkumu 

Stanovení výzkumného problému. 

Výzkum byl zahájen stanovením výzkumného problému, který je zaměřen na optimalizaci 

středních škol ve Varnsdorfu, v období zahájení prvního impulzu optimalizace, tj. od prosince 

2008 do ledna 2012, v období zpracování optimalizačního projektu, přes projednávání, 

schvalování, realizaci a dopady na VOŠ a SPŠ Varnsdorf. 

Nejprve byl zpracován ideový projekt, následně prováděcí projekt a konečnou fází je tato 

diplomová práce. 
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5.4 Informační příprava výzkumu 

Předvýzkumu předcházela informační příprava výzkumu, tzn. studium odborné literatury, 

časopisů, zákonů, vyhlášek a metodických pokynů, článků, přehled diplomových či 

dizertačních prací, projektů jednotlivých škol zpracovaných v rámci optimalizace, 

dlouhodobých záměrů, pravidel pro tvorbu tzv. páteřních škol, písemné i e–mailové pošty, 

diskuzí na portálech, facebooku, poznámek z diskuzí a schůzí zastupitelstev, výborů, komisí, 

interview, zápisů telefonických rozhovorů či dalších stanovisek k optimalizaci škol 

(získaných od institucí, sociálních partnerů, partnerů z aplikační sféry, managementu škol, 

pedagogů, místní a krajské samosprávy, OŠMT KÚ ÚK, správních orgánů, právníků, žáků, 

studentů, rodičů, politiků napříč politickým spektrem, občanů atd.). 

Rozsáhlý podkladový materiál byl dále tříděn, dle různých kritérií. 

5.5 Výzkumný problém 

Vymezení výzkumného problému v diplomové práci je formulováno v následující jazykové 

formulaci: 

Co bylo podstatou optimalizace středních škol ve Varnsdorfu? Probíhá optimalizace 

škol z důvodů snížení nákladů, zefektivnění výuky a dle stanovených pravidel 

zřizovatele? Jaké budou dopady sloučení na VOŠ a SPŠ s ostatními školami?  Jakou 

bude mít nová škola budoucnost? Jak dopadne soudní spor? 

5.5.1 Použitý typ výzkumného problému 

Ze tří výzkumných problémů, které připadají v úvahu, byla vybrána varianta deskriptivní 

(popisná), která hledá odpověď na otázku: „ Jak to probíhalo? Co je podstatou?“ Daný 

deskriptivní výzkumný problém zjišťuje a popisuje problém optimalizace školy. Při tomto 

výzkumu se obyčejně používá jako výzkumná metoda pozorování, škálování, dotazník, rozbor 

artefaktů nebo interview. 

5.6 Definování hlavních pojmů 

Optimalizace
8
 

Optimalizace (matematika) 

                                                           
8
[26] Wikipedia: the free encyclopedia 
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Matematická úloha optimalizace je snahou o nalezení takových hodnot proměnných, pro 

které daná cílová či účelová funkce nabývá minimální nebo maximální hodnoty. Mnoho 

teoretických úloh i úloh z reálného světa vede k řešení úlohy optimalizace. Často se vyskytuje 

při modelování fyzikálních jevů, kde cílová funkce f má význam energie fyzikálního systému, 

která má v rovnovážném stavu systému být minimální. 

Optimalizace představuje teoretický základ pro operační výzkum. 

Definice: 

Je-li cílová funkce , pak v úloze minimalizace hledáme takové , že 

pro všechna . V úloze maximalizace naopak hledáme takové 

, že pro všechna . Množina A se nazývá přípustnou 

množinou. 

Přípustná množina často bývá podmnožinou eukleidovského prostoru , vydělenou 

omezujícími podmínkami ve formě rovností či nerovností. 

Nalezený prvek x0 je nazýván optimálním řešením. Pro obecnou úlohu optimalizace nemusí 

být jednoznačný. 

Operační analýza (též operační výzkum) 

Operační výzkum je název pro postupy aplikující matematické metody na řešení některých 

úloh, zejm. ekonomických, logistických, vojenských nebo organizačních. Využívají se 

zejména některé partie diskrétní matematiky (zejm. teorie grafů), teorie pravděpodobnosti 

a statistika, ale i matematická analýza a algebra. Cílem operační analýzy je vytvořit model 

(formální popis) dané situace a následně provést jeho optimalizaci, tedy nalezení hodnot 

parametrů modelu, pro které dosahuje sledovaný výstup modelu extrému. 

Minimum 

Je matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje nejnižší hodnotu ze všech vstupních 

parametrů. Funkce provádí porovnání jednotlivých parametrů a výsledkem je hodnota toho 

parametru, který se při porovnání se všemi ostatními jeví jako nejnižší. Proto má použití 

funkce minimum smysl pouze tam, kde je definována funkce porovnání. 
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Hledání (globálního) minima, resp. maxima funkce je základní úlohou optimalizace 

v matematice. 

(Globální) minimum funkce f (x) : M → R na množině M je bod y∈M takový, že f (y) ≤ f (x) 

pro všechna x∈M. 

Lokální minimum funkce f (x) : M → R na množině M je bod y∈M, pro něhož existuje d>0 

takové, že všechny body x∈M vzdálené od y nejvýše d splňují nerovnost f (y) ≤f (x). 

 

 

Optimalizace sítě škol
9
 

Trend prosazovaný od poloviny 90. let ze strany MŠMT ČR s cílem uvést síť škol (především 

středních) do souladu s demografickým vývojem a potřebami na trhu práce. Trvalý pokles 

žáků v důsledku nepříznivého demografického vývoje a na druhé straně živelné, státem 

nedostatečně regulované zvyšování počtu škol, zvl. soukromých, vedlo k předimenzování sítě 

škol, k neefektivnímu využívání jejich kapacit a k neúměrně vysokým finančním nákladům. 

Redukce počtu škol a jejich slučování se týkala zejm. středních odborných učilišť, méně 

středních odborných škol a jen omezeně gymnázií. Výsledky optimalizace sítě škol nejsou 

považovány za zcela uspokojivé, i když bylo dosaženo finančních úspor. 

  

                                                           
9
[18] PRŮCHA, J; WALTEROVÁ, E; MAREŠ, J; Pedagogický slovník, 2008, s. 147 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Minimum_funkce.svg
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Střet zájmů 

„Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě 

opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost, nebo při němž 

veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe 

nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.”  

5.7 Orientace výzkumu
10

 

Diplomová práce vychází z kvalitativně orientovaného výzkumu. 

V jednom případě bylo využito kvantitativní metody, která byla transformována na 

kvalitativní. Konkrétně se jedná o nákladovou křivku. 
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[14] GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu 
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6 Kvalitativně orientovaný výzkum 

Hlavním rysem kvalitativního výzkumu je dlouhodobost, intenzivnost a podrobný zápis 

a záznam. Byly zaznamenány skoro všechny skutečnosti, které se kolem optimalizace 

středních škol ve Varnsdorfu udály v rozmezí 12/2008 až 1/2012. Mimo jiné byly 

zhotovovány audiovizuální i obrazové záznamy
11

. Během pozorování nebo hned po něm byly 

provedeny krátké zápisy, poznámky, ze kterých se postupně skládal celkový obraz o průběhu 

optimalizace, od jeho příprav, projednávání, k procesu schvalování, realizace a dopadů na 

sloučenou školu, resp. VOŠ A SPŠ. 

Při kvalitativním výzkumu byla použita konstantní komparace, při které nebyla stanovena 

hypotéza na začátku výzkumu, ale až po sběru údajů, které byly tříděny a rozděleny do 

kategorií. 

6.1 Zvolený postup: 

 Volba výzkumného problému a zkoumaných událostí a stanovisek osob či institucí. 

 Hledání společných a rozdílných prvků v údajích – syntetizace. Formování kategorií 

jevů. Hypotéza nebyla ještě stanovena. 

 Další sbírání údajů a stanovisek na zpřesnění kategorií. Nevhodné kategorie se 

vyloučily a nové se přijaly. Zjišťovaly se vztahy mezi nimi. 

 Formulování hypotézy. 

 Probíhalo další zpřesňování pohledu a nacházení společných rysů a pravidelností. 

6.2 Hypotézy 

1. Schválený optimalizační projekt nemá oporu odborné a pedagogické veřejnosti, 

sociálních partnerů, v pravidlech pro vznik páteřních škol ÚK, žáků, studentů, 

rodičů, zaměstnanců VOŠ  a SPŠ ani široké veřejnosti. 

2. Realizovaná optimalizace má negativní vliv na klima školy a úroveň vzdělávání 

na VOŠ a SPŠ. 

3. Platnost akreditací VOŠ převedením na nástupnickou organizaci je z právního 

hlediska protizákonná. 
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[22] BUBÍLEK, M; Portál: Slučování škol ve Varnsdorfu 
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6.3 Postup při kvalitativním výzkumu 

U kvalitativního výzkumu nebyl použit výběr náhodný, ale výběr záměrný, tzn. aby vybrané 

osoby či instituce měly potřebné vědomosti a zkušenosti z oblasti školství, vzdělávání, potřeb 

trhu práce apod. 

6.3.1 Výběr lokality (osob, institucí apod.) 

Konkrétní výzkum této diplomové práce vychází z kumulativního výběru, který byl tzv. 

v určitém časovém sledu saturován. Výběr byl ukončen v lednu 2012, neboť informace od 

dalších osob jsou stejné, opakující se. 

6.3.2 Vstup do terénu 

Je důležité, aby se výzkumník, pokud už tomu tak není, sblížil s osobami, případně použil tzv. 

vrátného (známého), který mu tento vstup do terénu zprostředkuje. Není vyloučený případ, 

kdy výzkumník je účastníkem přímého děje, což je případ autora diplomové práce. 

6.3.3 Validita a reliabilita u kvalitativního výzkumu 

Validita daného výzkumu byla zajištěna dlouhodobostí výzkumu, přímým kontaktem 

s realitou a rozsáhlým a velmi konkrétním, výstižným a přesným popisem. Byla použita tzv. 

triangulace. 

Při triangulaci byl vybrán způsob použití více metod sběru údajů (participační pozorování,  

sběr a studium dokumentů), tzn. více teoretických přístupů, které umožní hodnotit údaje 

z více hledisek. 

6.4 Metody kvalitativního výzkumu 

Hlavním výzkumným nástrojem je výzkumník sám (důležité je porozumět lidem 

a událostem), který se soustřeďuje spíše na subjektivní svět osob. 

6.4.1 Pozorování 

Výzkum v diplomové práci vychází z nestrukturovaného participačního pozorování, 

nepoužily se předem stanovené pozorovací systémy, škály nebo jiné přesné nástroje 

a výzkumník se osobně zúčastňuje pozorování osob, je do činnosti zaangažován. 

6.4.2 Participační pozorování 

Při participačním pozorování byly získány hluboké a rozsáhlé znalosti zkoumané reality, tzn. 

optimalizace středních škol ve Varnsdorfu. 
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Průběh participačního pozorování 

Zdrojem pozorování dat byly zápisky pozorovatele (doslovné výroky), souhrny pozorování, 

vytýčení problémů a formulací komentářů, nosných pojmů a teorií. Výsledkem celého 

výzkumu je nová teorie o zkoumaném pedagogickém jevu – optimalizaci škol, která vznikla 

indukcí ze shromážděných dat. 

Analýza shromážděného materiálu 

Na základě shromážděných údajů v písemné podobě (zápisky, popisy, poznámky, dokumenty, 

přepisy audio a video rozhovorů) byly tyto údaje roztříděny dle určitých částí textu do 

kategorií a podkategorií. 

 Věrohodnost optimalizačního projektu předloženého SŠS a CR, SPŠT 

o Projednávání optimalizace 

o Schvalování optimalizace 

o Realizace optimalizace 

 Dopady optimalizace na VOŠ a SPŠ 

o Identita školy 

o Kvalita výuky 

o Budoucnost zaměstnání 

o Klima školy 

o Spolupráce s VŠ 

o Spolupráce s aplikační sférou 

o Organizační uspořádání 

o Migrace žáků 

o Stabilita pedagogického sboru 

 Rozvoj sloučené VOŠ a SŠ 

o Transformace VOŠ 

o Kvalita nového managementu 

o Kvalita liniového managementu 

o Personální řízení lidských zdrojů 

o Zahraniční spolupráce 

o Informační systém 

 Ekonomika 

 Odbory a kolektivní smlouvy 
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 Politické vlivy 

o Místní politické vlivy 

o Krajské politické vlivy 

o Celostátní politické vlivy 

 Právní dopady 

6.4.3 Zpráva z participačního pozorování 

Vedle délky výzkumné zprávy a množství autentických citátů jsou osoby vystupující ve 

výzkumné zprávě skutečné osoby, ale z důvodu anonymity jsou jména označována písmeny 

velké abecedy. 

Jako výzkumník nepíši jen o zkoumaných osobách, ale i o sobě, protože jsem se spoluúčastnil 

na aktivitách zkoumaných osob a celého děje optimalizace. 

6.5 Závěrečná zpráva z participačního pozorování 

Věrohodnost optimalizačního projektu předloženého SŠS a CR, SPŠT. 

Etapa vzdoru a odhodlání zachování samostatnosti a identity VOŠ a SPŠ. 

Tento bod byl prvním střetem mezi dvěma skupinami. Na jedné straně podstatná skupina 

kritizovala způsob zpracování projektu a jeho odevzdání na OŠMT KÚ ÚK bez vědomí 

ředitele VOŠ a SPŠ, na druhé straně skupina kolem autorů optimalizačního projektu 

a reprezentace kraje. 

Na otázku směřovanou na autory, zda by se jim líbil opačný postup, odpověděli, že nikoli, ale 

že zadání dostali telefonicky od OŠMT KÚ ÚK. Na titulní straně projektu uvedli jak logo 

VOŠ a SPŠ, tak i spoluautora projektu ředitele VOŠ a SPŠ, bez jeho vědomí. 

Ředitel VOŠ a SPŠ byl telefonicky pozván na OŠMT KÚ ÚK k jednání pracovnicí úřadu, 

která mu sdělila, že se má dostavit na jednání, že se má dostavit sám. Když se ředitel zeptal, 

v jaké záležitosti, bylo mu sděleno, že se to dozví až na místě. 

Při jednání na OŠMT KÚ ÚK dne 17. 3. 2009 byl řediteli předložen projekt na sloučení SŠ ve 

Varnsdorfu, s kterým nesouhlasil. Paní P odpověděla: „Čekala jsem to, ale projekt se mi líbí 

a OŠMT KÚ ÚK jej bude doporučovat ke schválení RÚK i ZÚK. Pokud se vám to nelíbí, tak 

zpracujte konkurenční projekt, ale pokud zpracujete projekt na sloučení tří škol ve Varnsdorfu 

a nástupnickou organizací bude VOŠ a SPŠ, tak jej nebudeme považovat za projekt.“ 

S projektem seznámil ředitel VOŠ a SPŠ zaměstnance školy na mimořádné poradě. Nastalo 

pobouření. Zaměstnanec B prohlásil: „Takovou práci, jako je tento projekt, bych od studentů 

nevzal ani jako ročníkovou.“ Společně s pedagogy byl proveden rozbor údajů v projektu se 
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závěrem, že je projekt účelový a že za ním stojí Ing. Jakubec, ředitel SŠS a CR, který je 

uvolněn pro výkon veřejné funkce radního ÚK pro školství, a že zneužívá svého postavení, 

aby zlikvidoval konkurenční školu a připravil si „trafiku“, až mu skončí volební období. 

Nastalo období, kdy se snažili zaměstnanci, ale především vedení školy bránit se proti 

sloučení tím, že tento projekt odeslali různým institucím, sociálním partnerům, aplikační 

sféře, politikům apod. s požadavkem, aby se k projektu vyjádřili. Byly svolány mimořádné 

schůzky s rodiči, žáky a studenty, radou rodičů, školskými radami, odborovými organizacemi 

apod., kteří se také písemně vyjádřili k projektu. Všechna stanoviska byla negativní. 

Vedení školy se obrátilo i na média, jako je Hlas severu, Děčínský deník, Mladá fronta, Česká 

televize, televize Prima aj., aby informovala veřejnost o praktikách OŠMT KÚ ÚK.  

Na poradě ředitelů pořádané v Mostě bylo představitelem OŠMT KÚ ÚK sděleno panem H: 

 „Zakazujeme ředitelům, aby se v průběhu optimalizace obraceli na média, politiky, MŠMT 

ČR apod. Poškozují tak dobré jméno naší instituce. Informovat mohou, až ZÚK projekt 

schválí.“ 

Když ředitel VOŠ a SPŠ zasílal na OŠMT KÚ ÚK předběžné návrhy na možné konkurenční 

projekty ve variantě 1 + 2 (VOŠ samostatná) nebo 2 + 1 (SŠS a CR samostatná), tak mu bylo 

z kraje odpovězeno e–mailem, že tyto návrhy nejsou nijak inovativní. Z tohoto sdělení 

vyplynulo, že v podstatě jedinou možnou variantou pro schválení je pouze projekt předložený 

SŠS a CR a SPŠT. 

Na VOŠ a SPŠ byla vytvořena pracovní skupina, která měla posoudit, zda optimalizační 

projekt na sloučení SŠ ve Varnsdorfu je v souladu se schváleným dokumentem ZÚK pod 

názvem Postup na vytvoření soustavy páteřních škol ÚK. Závěr komise byl jednoznačný: 

 „V řadě bodů je projekt v rozporu s pravidly pro optimalizaci.“ 

Kraj odpověděl, že pokud VOŠ a SPŠ nezpracuje konkurenční projekt, tak bude schválen 

projekt původní, tzn. projekt zpracovaný SŠS a CR a SPŠT. 

Nastala fáze tvorby konkurenčních projektů. Byly zpracovány všechny možné varianty, ale 

smyslem projektů bylo mimo jiné i porovnání kvality jednotlivých škol dle indikátorů, pro 

které jsme potřebovali informace od zřizovatele. Ten odpověděl prostřednictvím paní P: 

„Nevím, co myslíte pojmem indikátory. Potřebné informace si můžete najít na stránkách 

kraje.“  Na stránkách kraje samozřejmě nejsou informace typu účasti škol a výsledky v testech 

SCIO, SOČ apod. a také nejsou ve výroční zprávě kraje. 

Osobně jednal ředitel školy i s Ing. Jakubcem, který mu sdělil: „Optimalizace je 

nevyhnutelná, do budoucna bude jedna SŠ ve Šluknovském výběžku.“ Mimo jiné se Ing. 

Jakubec zeptal ředitele VOŠ a SPŠ, zda bude jeho syn přijat na tuto školu, neboť neprospívá 
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na stávající škole, a ředitel mu odpověděl: „Bylo by to nespravedlivé vůči žákům, kteří byli na 

základě výsledků přijímacího řízení odmítnuti.“ 

Dále ředitel jednal i s tvůrci optimalizačního projektu, aby jej stáhli z projednání, ale ti 

zastávali názor, že je projekt „nadčasový“. 

Nastalo období příprav na schvalování projektu RÚK a ZÚK. 

Vedení VOŠ a SPŠ odeslalo pracovní verze dvou optimalizačních projektů na kraj s tím, že je 

potřeba více času na jejich dopracování. Paní P odpověděla e-mailem: „Zpracování projektů 

není časově omezené,“ ale mezitím byly zaslány projekty RÚK ke schválení a současně byla 

změněna pravidla pro vznik páteřních škol RÚK a ZÚK, byly odstraněny všechny připomínky 

VOŠ a SPŠ. 

Ředitel školy zaslal k rukám ředitele KÚ ÚK stížnost na paní P, ale odpověď byla ve smyslu, 

že paní P nic neporušila. Následovala stížnost na MV ČR, ale odpověď byla stejná. 

Etapa očekávání procesu schvalování. 

Vedení školy, zaměstnanci, žáci, rodiče i sociální partneři byli přesvědčeni, že podpůrná 

stanoviska sociálních partnerů přesvědčí ZÚK, že připravovaná optimalizace nebude 

zastupiteli schválena - i vzhledem k petici občanů. 

Nastalo období nestrukturovaného interview ze strany vedení VOŠ  a SPŠ. Jako cílová 

skupina byla určena politická reprezentace napříč všemi politickými stranami regionu, 

starostů Šluknovského výběžku, představitelů místních firem a významných osobností 

veřejného života. „Takovéto amerikanizmy nebudeme u nás podporovat,“ sdělil člen RÚK 

pan B. Senátor za okres Děčín se sídlem v Rumburku pan S zaujal stanovisko: „Tento 

nesmysl nebudeme podporovat, protože by to samé nastalo i u nás v Rumburku.“ 

Člen ZÚK za okres Děčín zastával názor: „Celou věc medializujte, stávkujte. Optimalizace ve 

Varnsdorfu je nesmysl a je z dílny radního pro školství pana J.“ Starosta města Varnsdorf pan 

P: „Umím si představit sloučení technických škol, ale sloučení se školou služeb je nesmysl, 

navíc když bude tato škola jako nástupnická organizace.“ Na popud předsedy sdružení 

starostů pana K byla svolána porada starostů ŠV, kam byli pozváni ředitelé všech SŠ 

z Varnsdorfu, aby prezentovali své projekty, a v závěru byl vznesen požadavek, než rozhodne 

ZÚK, že by se rádi zúčastnili kulatého stolu, aby se k řešení optimalizace mohli společně 

a OŠMT KÚ ÚK vyjádřit. Tento kulatý stůl se však neuskutečnil z důvodu nezájmu 

zřizovatele. 

Druhá strana, reprezentovaná předkladateli optimalizačního projektu a radního pro školství, 

obsadila strategické pozice v Komisi výchovy a vzdělávání při RM Varnsdorf, kde ze sedmi 

členů odsadili čtyři spolu se svými zaměstnanci, členství v ZM Varnsdorf, kde je členem jak 
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ředitel SPŠT pan H, tak radní pro školství pan J, který je také členem RM Varnsdorf, Výboru 

pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost při RÚK, kde je členem pan H, ředitel SPŠT, 

a přísedící radní pro školství pan J a pan J je také členem RÚK a ZÚK a současně 

předkladatel bodu jednání ve věci optimalizace škol ve Varnsdorfu. V materiálech, které byly 

předloženy předem ZÚK, nebylo uvedeno stanovisko VOŠ a SPŠ, že se sloučením nesouhlasí, 

ani další podpůrná stanoviska sociálních partnerů, ani stanovisko starosty města Varnsdorf, 

který žádal odložení projednání tohoto bodu jednání z důvodu časové tísně. 

Zasedání se mohli účastnit v zasedací místnosti pouze zástupci a pedagogové škol, kteří 

zpracovali optimalizační projekt na sloučení všech SŠ ve Varnsdorfu, pedagogové a studenti 

VOŠ a SPŠ neměli do zasedací místnosti přístup, údajně z důvodu nedostatku místa. 

Pedagogové i studenti demonstrovali před budovou krajského úřadu za účasti Policie ČR. 

Následovala rozsáhlá rozprava k tomuto bodu jednání, ale argumenty zástupců VOŠ a SPŠ 

nebyly brány na zřetel. Hlasování o sloučení bylo jednoznačné -  41 hlasů pro, 6 se zdrželo 

hlasování a 1 byl proti. Je paradoxem, že i ti zastupitelé, kteří tvrdili při osobním interview, že 

optimalizace je nesmysl, hlasovali pro. Převládla stranická poslušnost. V případě pana 

radního pro školství a zároveň ředitele SŠS a CR se evidentně jednalo o střet zájmu. 

Další etapou bylo období vzdoru, kdy se vedení VOŠ a SPŠ rozhodlo bránit se proti 

rozhodnutí ZÚK právními prostředky, a vyznačovalo se zvýšenou aktivitou jak vedení školy, 

tak i pedagogů, žáků, studentů a rodičů. Dne 4. 2. 2010 byla podána právním zástupcem VOŠ 

a SPŠ a dvou studentů žaloba na ÚK a na ZÚK ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. 

Dle zákona o krajích bylo shromážděno přes 1000 podpisů, aby ZÚK revokovalo své 

usnesení, týkající se optimalizace, ale ZÚK potvrdilo na svém dalším zasedání prvotní 

rozhodnutí, i když právní zástupce upozorňoval ZÚK, že sloučení je protiprávní z důvodu 

nepřevoditelnosti akreditací VOŠ na jiný právní subjekt. Z předsednického stolu se ozval hlas 

člena RÚK: „Tento člověk už nikdy nesmí promluvit na zastupitelstvu.“ 

Etapa přípravy na realizaci sloučené školy se vyznačuje pragmatickým přístupem ředitele 

VOŠ a SPŠ, aby zachránil identitu a svým způsobem i částečnou samostatnost, včetně úrovně 

vzdělávání a stabilitu pedagogického sboru. 

Probíhají schůzky ředitelů škol týkající se delimitace, organizačního uspořádání budoucí 

školy, delegování pravomocí apod. Je sepsán dokument, dohoda o budoucích pravidlech 

sloučené školy. Ředitel VOŠ a SPŠ je při jednání ředitelů velmi neprofesionálně odvolán 

z místa ředitele VOŠ a SPŠ radním pro školství panem J a vedoucím OŠMT KÚ ÚK panem 

H. 
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Etapa realizace sloučené školy od 1. 9. 2010. V čele sloučené školy stojí ředitel K, který je 

pověřen řízením VOŠ a SŠ, neboť v rejstříku škol vedené MŠMT ČR je stále veden ředitel J, 

který je stále krajským radním pro školství. Bývalé školy tvoří tzv. střediska, v jejichž čele 

stojí dosavadní ředitelé původních škol s tím, že zastávají funkce zástupců ředitele – ředitelé 

střediska. 

V únoru probíhá konkurz na ředitele VOŠ a SŠ. Komise je složená ze dvou ZÚK za ČSSD, 

úředníka OŠMT KÚ ÚK, ředitele obdobné školy, zástupce ČŠI (nedostavil se), člena ŠR 

(pracovník SŠS a CR), pedagogů (ZŘ SPŠT) a poradní hlas měla zástupkyně ŠR VOŠ paní V. 

Komise určila závěrečný verdikt v tom smyslu, že z pěti kandidátů vyhověl na prvním místě 

ředitel SPŠT pan H (člen ČSSD), dále ředitel SŠS a CR pan K a ostatní kandidáti - ředitel 

VOŠ a SPŠ, jeho zástupce pan B a další uchazeč pan R  - nevyhověli (všichni bez politické 

příslušnosti). Když se ředitel SŠS a CR téhož dne dotazoval, proč nebyl zvolen jako první, tak 

mu krajský radní pro školství pán J odpověděl: „Protože jsi nevyhodil ředitele VOŠ a SPŠ 

pana H.“ 

Nový ředitel školy byl RÚK od 1. 3. 2011 jmenován na dobu určitou, po dobu výkonu veřejné 

funkce krajského radního pro školství a původního ředitele pana J. Nový ředitel má pouze 

specializovaný kurz pro řídící pracovníky ve školství. Řídil pouze střední školu s nejmenším 

počtem žáků, z nichž studuje 60 % v oborech vzdělávání ukončených výučním listem, 

nejhoršími výsledky státních maturitních zkoušek (škola nemá domov mládeže ani vlastní 

školní jídelnu), nemá zkušenosti s řízením VOŠ. 

Etapa represe. Nový ředitel zásadně omezil pravomoci zástupců ředitele školy – ředitelů 

středisek. 

K 30. 6. 2011 dochází k odvolání ředitele VOŠ a SPŠ pana J (nyní nezaměstnán a v pracovní 

neschopnosti) a odchází 21 zaměstnanců školy, včetně větší části managementu VOŠ a SPŠ, 

ředitel J (na místo ředitele odboru 23 MŠMT ČR), zástupkyně ředitele paní V (na místo 

ředitelky ZŠ), zástupce ředitele M (na místo učitele), bývalý učitel R (stává se ředitelem 

společnosti Regia, a.s. Varnsdorf).  Dalších 15 pedagogů odchází na jiné školy. Od 1. 9. 2011 

jsou nahrazeni nezkušenými a v některých případech i nekvalifikovanými pedagogy. Dochází 

ke změnám ŠVP v průběhu studia, snížení úrovně vzdělávání, neinformovanosti pedagogů 

apod. Zaměstnancům není znám dlouhodobý záměr rozvoje školy, ani plán učebně výchovné 

práce na daný rok. Bývalému zástupci ředitele VOŠ a SPŠ panu M, který přešel na funkci 

učitele, je oznámeno: „Místo 14. platové třídy vám bude přiznána jen 12. platová třída, 

protože škola nemá zájem, abyste pracoval v oborové skupině elektrotechnika, pro NÚOV 



43 

Praha,“ sdělil ředitel školy. Přijatá opatření vedou k narušení klimatu ve škole. Učitel 

V prohlásil: „Škola s lidskou tváří skončila.“ 

Nový management nezvládl základní manažerské funkce, především řízení změn. Mezi 

pedagogy vládne apatie, strach o ztrátu zaměstnání, strach vyjadřovat nahlas své názory. 

Odborová organizace je paralyzována. ŠR SŠ je obsazena pouze členy SŠS a CR a SPŠT. 

Dochází k uzavření dílen VOŠ a SPŠ, které byly dokončeny za nemalých finančních 

prostředků, především laboratoře měření, dílen pro obor grafický a průmyslový design. Praxe 

se uskutečňuje ve třídách. Dále je uzavřeno Studentské centrum, které sloužilo ubytovaným 

žákům pro vyžití v rámci volnočasových aktivit, pro činnost Centra celoživotního vzdělávání 

Šluknovského výběžku, pro činnost pedagogicko-psychologické poradny, výuku VOŠ, pro 

pořádání maturitních plesů, společných akcí zaměstnanců školy, zahájení školního roku pro 

rodiče prvních ročníků, besedy, přednášky, soutěže pro žáky a studenty školy, v rámci 

doplňkové činnosti pro provoz restaurace, konání zasedání RM a ZM Varnsdorf, volební 

místnost apod. 

Z webu škol se vytratila loga a historie škol před sloučením. 

Výsledky státních maturitních zkoušek v prvním kole dopadly tak, že nejúspěšnější byla VOŠ 

a SPŠ (39% neúspěšnost), na druhém místě SŠS a CR (42% neúspěšnost) a na posledním 

místě SPŠT (50% neúspěšnost). 

UJEP Ústí nad Labem, fakulta přírodovědecká, ukončila činnost detašovaného pracoviště při 

VOŠ a SPŠ Varnsdorf. Přerušila se i spolupráce s TU Liberec a Hochschule Zittau ve věci 

zřizování dalších detašovaných pracovišť těchto VŠ, které by nabízely další bakalářské 

studijní programy. 

Bývalého ředitele VOŠ a SPŠ pana H navštívil pracovník školy pan K, který mu sdělil: 

„Pokud nestáhnete žalobu, tak současné vedení školy provede audit hospodaření 20 let zpět 

a bude hledat tak dlouho, pokud něco nenajde.“ 

Naopak sloučená VOŠ a SŠ získala prestižní certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9000. 

„Certifikát pro nás znamená potvrzení, že škola, která je největší školou Ústeckého kraje, je 

vedena dobře a efektivně. Výsledky auditu nám ukázaly, jak oblasti můžeme ještě více 

zefektivnit, aby se škola neustále zlepšovala,“ poznamenal ředitel VOŠ a SŠ pan H. Získání 

certifikátu bylo završením přípravy této certifikace v rámci projektu z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, „Kvalitní management ve vzdělávání – cesta 

k úspěchu“. 
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6.6 Validita a reliabilita participačního pozorování 

Cílem participačního pozorování bylo získat věrohodné, hodnověrné a pravdivé informace. 

Vlastnosti údajů byly zajištěny dlouhodobým pozorováním. Uvedené údaje jsou konzistentní 

a byly sledovány pro následující etapy vývoje optimalizace. 

 Etapa po oznámení podání optimalizačního projektu, zpracovaného SŠS a CR a SPŠT 

 Etapa boje o zachování samostatnosti VOŠ A SPŠ 

 Etapa zpracování konkurenčních optimalizačních projektů a hledání podpůrných 

stanovisek 

 Etapa schvalování optimalizačního projektu  

 Etapa realizace schváleného optimalizačního projektu  

 Etapa nástupu nového ředitele 

 Etapa ukončení pracovního poměru ředitele VOŠ a SPŠ 

Reliabilita se při participačním pozorování nepoužívá. Chování člověka není statické 

a opakovaný výzkum nemusí přinést tytéž údaje. 
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7 Metoda rozborů dokumentů a faktů 

Mimo participační pozorování byla použita i jiná výzkumná metoda – sbírání a analýza 

artefaktů (listů, dokumentů, stanovisek, projektů, pravidel apod.). Tím je zaručena pravdivost 

a důvěryhodnost údajů z různých zorných úhlů. Uskutečňuje se triangulace. 

 

7.1 Porovnání nákladovosti škol 

Při výzkumu nákladovosti škol, resp. nákladovosti na žáka dané školy, se vycházelo 

z podkladových materiálů, schváleného rozpočtu
12

 Ústeckého kraje pro rok 2012. 

Nákladovost je určena poměrem nepřímých nákladů dané školy k počtu žáků na dané škole. 

Základní soubor je tvořen všemi SŠ ČR. Výběrovým souborem byly SŠ ÚK, resp. okresu 

Děčín. 

Nákladová křivka 

Pro zobrazení průběhu zjištěných hodnot byla použita v EXCELU spojnice trendu. Pro 

zobrazení nákladových křivek je nejvhodnější použít polynomický tvar 2. řádu. Polynomický 

tvar druhého řádu pak umožní zobrazit jedno minimum nebo jedno maximum. Hodnota 

spolehlivosti pak určuje, s jakou přesností odpovídá proložená křivka danému souboru. 

   
  

 
, kde 

y = f (N ž) – nákladová křivka 

NŽ - nepřímé náklady na žáka dané školy 

NN – nepřímé náklady dané školy 

ž – počet žáků dané školy 

  

                                                           
12

http://www.kr-ustecky.cz 
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Nápověda v Microsoft Excel 

Polynomický tvar druhého řádu: Pro zobrazení kolísavých datových hodnot použijte 

křivku. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte celé číslo od 2 do 6 do pole Pořadí, čímž 

určíte, kolik zakřivení (maxim a minim) se v křivce zobrazí. Pokud je například pole Pořadí 

nastaveno na hodnotu 2, zobrazí se obvykle v grafu pouze jedno maximum nebo minimum, 

v případě hodnoty 3 se zobrazí jedno či dvě maxima nebo minima a v případě hodnoty 4 se 

mohou zobrazit až tři maxima nebo minima. 

Tento typ spojnice trendu používá pro výpočet nejnižších druhých mocnin procházejících 

body následující rovnici: 

y = b + c1x + c2x
2 

+ c3x
3
 + … + cix

i 

i – řád polynomické funkce 

Odhad 

Zobrazit rovnici regrese:    Zobrazí nebo skryje rovnice, které byly použity pro výpočet 

spojnice trendu. 

Zobrazit hodnotu spolehlivosti R: Zobrazí nebo skryje hodnotu spolehlivosti R, kterou 

aplikace Microsoft Office Excel automaticky vypočítá s cílem určit spolehlivost trendu 

a přesnost odhadu. 

Velikost nákladů na žáka pak ovlivňují jiné činitele, oborová skladba školy, počty žáků 

v jednotlivých oborech, normativ na příslušný obor a další vlivy. Pro přesnější vyjádření 

závislosti nákladů na žáka by bylo nutné použít větší soubor škol se stejnou oborovou 

nabídkou a skladbou oborů. 

Náklady na žáka hodnocených škol ÚK jsou proloženy polynomem druhého řádu. Minimum 

nákladů na žáka se pohybuje v rozmezí 500 až 700 žáků (viz graf č. 4). 

Náklady na žáka hodnocených škol okresu Děčín jsou proloženy polynomem druhého řádu. 

Minimum nákladů na žáka se pohybuje v rozmezí 900 až 1100 žáků (viz graf č. 3). 
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Graf 4: Nepřímé náklady na žáka v okrese Děčín 

Graf 5: Nepřímé náklady na žáka v Ústeckém kraji 
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7.1.1 Závěr kapitoly 

Rozdíl mezi minimem nákladové křivky pro celý kraj a minimem nákladové křivky za okres 

je dán menším počtem hodnocených škol za okres Děčín (menším výběrovým souborem). 

Při rostoucím počtu žáků školy dochází ke snižování nákladů na žáka až do určitého počtu 

žáků ve škole a  dalším zvyšováním počtu žáků ve škole náklady na žáka rostou.  

Důvodem bývá skutečnost: 

 sloučené školy zůstávají v původních budovách, vznikají více náklady na provoz 

(doprava, informační systém, rozbujelý management), 

 velké školy jsou pro žáky a rodiče nečitelné, dávají přednost menším školám, 

 dochází k poklesu počtu žáků ve třídách, a tím k růstu nákladů, 

 u kapacitně malých škol je procento využití kapacit nízké. 

Z tohoto porovnání vyplývá, že optimální počet žáků školy z hlediska nákladovosti je 

v rozmezí 700 až 800 žáků. Ke stejnému poznatku dospělo v polovině 90. let i MH ČR, které 

bylo zřizovatelem středních odborných učilišť. 

Pro větší důvěryhodnost nákladové křivky a pro přesnější závěry by bylo nutné získat větší 

soubor, všechny SŠ ČR, aby se nechaly vyjmout školy s podobnou oborovou nabídkou. Pak 

by vliv počtu žáků byl markantnější, pokud by to neovlivnila výše normativu a politické 

a osobní vazby. Financování školy by se v současné době nechalo namodelovat funkcí více 

proměnných, počet žáků, počet budov, počet stupňů řízení, oborová skladba, normativ na 

jednotlivé obory, politické vlivy, přátelé a nepřátelé a další. Celá záležitost pak vede k závěru 

jediného celostátního normativu po oborech, pro všechny složky nákladů. Potom by bylo 

zřejmé, která škola bude muset projít optimalizací. 

Tento pohled na problém optimalizace SŠ spadá do kvantitativního výzkumu a překračuje 

téma i rámec této diplomové práce, nicméně lze výsledky průběhu nákladové křivky 

transformovat do kvalitativního výzkumu s tím, že zjištěný trend nepotvrzuje stanoviska 

zřizovatele, že čím větší škola, tím nižší náklady na žáka. 
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7.2 Rozbor schváleného optimalizačního projektu 

Kapitola se věnuje rozboru optimalizačního projektu, který zpracoval a předložil Ing. Kotulič 

a Ing. Hricz pod názvem Projekt vytvoření Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, 

Bratislavská 2166, příspěvková organizace (viz. Příloha č. 1). 

Připomínky: 

Na titulní straně je uvedeno logo  VOŠ a SPŠ Varnsdorf, včetně spoluautora projektu Ing. Bc. 

Hodničáka. Tento projekt byl zpracován a odevzdán na OŠMT KÚ ÚK bez vědomí VOŠ 

a SPŠ. 

Na straně č. 2 je uvedeno, že do projektu vstupují tyto školy. Správný výraz je, že projekt se 

týká těchto škol. Dále v bodě č. 1 je charakteristika SŠS a CR, kde jsou uvedeny neúplné 

a nesprávné informace, jako například, že má škola 917 žáků a má kapacitu 983 žáků a je 

využita na 100 %. Dále se uvádí, že domov mládeže má kapacitu 273 lůžek, ale autoři 

projektu neuvedli, že je ubytováno pouze 160 žáků, což činí 58 %. 

Na straně č. 3 je dále uvedena charakteristika VOŠ a SPŠ. Škola má 597 žáků denního studia 

a 196 žáků dálkového studia. Autoři nerozlišují zvlášť SPŠ, kde studují žáci, a zvlášť VOŠ, 

kde studují studenti, nikoli žáci. Ve výčtu oborů je nesprávně uveden obor administrativa. 

Dále není uvedeno, že kapacita SPŠ je využita na 100 %. Domov mládeže má skutečně 

kapacitu 180 lůžek, ale není uvedeno, že je využita na 100 %, což svědčí o nadregionální 

působnosti školy. 

Dále je uvedeno, u charakteristiky SPŠT, že tato škola změnila název před dvěma roky a že se 

jedná o bývalé učiliště. V oborech vzdělávání zakončených výučním listem studuje 60 % 

žáků. 

Na straně č. 4 v bodě b) přehled spravovaných nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje je 

uveden nepravdivý údaj, že VOŠ a SPŠ využívá dílny v rámci pronájmu cizím uživatelům. 

Dílny jsou na 100 % využívány pouze VOŠ a SPŠ. Dále je zde uvedeno, že sklad hořlavin je 

ve správě VOŠ a SPŠ, ale tento objekt byl RÚK již schválen k prodeji a prodán. Rekreační 

zařízení Sloup je v projektu charakterizováno jako objekt, který slouží částečně cizím 

uživatelům. Objekt je hlavně využíván zaměstnanci školy, žáky v rámci tzv. poznávacích 

a sportovně turistických kurzů. V rámci doplňkové činnosti jsou prostory rekreačního zařízení 

nabídnuty i pracovníkům ČEZ Distribuce a.s. S touto společností má škola uzavřenu smlouvu 
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o spolupráci a dostává od této společnosti sponzorské dary na vybavení školy. V roce 2009 to 

bylo 800 tis. Kč. 

Na straně č. 4 je v bodu b) v cizím vlastnictví, kde je škola v nájmu, uvedena VOŠ a SPŠ jako 

nájemce objektu v ul. Střelecká 1800, Varnsdorf pouze v přízemí, ale v ostatních patrech je 

v nájmu Gymnázium a nájem je symbolický za 1 Kč/1 rok. Pronajímatelem je město 

Varnsdorf. 

Na straně č. 5 je uvedeno, že VOŠ a SPŠ má v pronájmu objekt Střelnice, který je 

nevyužívaný pro výuku. Objekt je tzv. Studentským kulturním centrem, které je využíváno 

jak pro výuku studentů VOŠ, tak i pro volnočasové aktivity žáků SPŠ. Dále v tomto objektu 

působí školní psycholog v rámci PPP. 

Na straně č. 6 Pozitiva navrhovaného řešení (podrobněji viz SWOT analýza): 

V projektu se uvádí, že sloučením tří výše uvedených středních škol do jednoho subjektu 

dojde k postupnému řešení všech uvedených problémů středního školství ve Varnsdorfu. 

Především: 

 zachování vzdělávací nabídky při odstranění duplicit; 

Duplicitu způsobila SŠSCR a SPŠT a byla schválena OŠM KÚ ÚK. 

 opuštění nadbytečných kapacit s jejich možným odprodejem;  

Lze i bez optimalizace, což se také dělo, jinak školy v roce 2010 jsou již vytíženy na 

100 %. 

 opuštění pronajatých prostor;  

Výhodné nájemní podmínky (od 1 až do 100 Kč/rok) a dostupnost, budova v ul. 

Střelecká jepřes ulici VOŠ a SPŠ a budova v ul. Boženy Němcové 150 m. 

 racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit; 

100% využití DM VOŠ a SPŠ, investice do kuchyně VOŠ a SPŠ - 10,5 mil. Kč. 

 optimalizace investičních nároků škol; 

Bude stejná i po optimalizaci. 

 úspory pracovníků, mzdových a provozních nákladů; 

Není specifikováno a exaktně doloženo, naopak vzniknou vícenáklady na budoucí 

management školy o částku cca 3 mil. Kč. 

 zvýšení prostupnosti vzdělávací nabídky středního školství ve Varnsdorfu; 

Realizuje se bez problémů mezi jednotlivými školami řadu let. 
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 zvýšení kvalifikovanosti pedagogického sboru; 

Zřejmě na školách SŠSCR a SPŠT; VOŠ a SPŠ má nejvyšší kvalifikovanost 

pedagogického sboru. 

 zvýšení kvality vzdělávacího procesu; 

Zřejmě na školách SŠSCR a SPŠT. Výsledky státních maturit ukázaly, že neprospělo 

na SPŠT 50 % maturantů, na SŠS a CR 42 % a na VOŠ a SPŠ 37 %. 

 zefektivnění systému dalšího vzdělávání, rekvalifikačních kurzů a vytvoření jediného 

centra dalšího vzdělávání; 

CCV - ŠV při VOŠ a SPŠ funguje od roku 2004, KCUCU při SŠS a CR se funguje od 

roku 2007. Akreditace MŠMT ČR je nepřenositelná na jiný právní subjekt. 

 rozšíření vzdělávací nabídky v programech DVPP; 

Děje se i bez potřeby optimalizace. 

 optimalizace procesu získávání a čerpání prostředků z evropských fondů; 

Děje se i bez potřeby optimalizace. Naopak například projekt EU SŠ po sloučení přišel 

každou školu o 200 tis. Kč a byla zastavena podpora od ČEZ a.s. 

 nastavení optimálních podmínek pro spolupráci se sociálními partnery, úřady práce 

a podnikatelskou sférou; 

Funguje neustále bez závislosti na optimalizaci. Současný management sloučené školy 

řadu sociálních partnerů ztratil, především ty, kteří spolupracovali s VOŠ a SPŠ. 

 vyšší využití dílen, odborných učeben a vybavení škol při možnosti zvyšování jejich 

technické úrovně vzhledem k soustředění finančních prostředků; 

Na úkor přecházení mezi budovami. 

 rozšíření spolupráce s vysokými školami;  

Parazitování na spolupráci VOŠ s VŠ. 

Dále autoři uvádějí, že mimo výše uvedená pozitiva jsou si vědomi i možného nebezpečí, 

hrozeb, např. možné přesuny tříd v rámci organizování výuky, přecházení či převedení učitelů 

na jiná pracoviště atp. 

Neschvaluje komise rady města pro primární prevenci proti kriminalitě a školní psycholog. 

Tomuto bude věnována zvláštní pozornost s cílem minimalizace těchto negativních dopadů. 

Snahou bude ponechat vzdělávání ve stávajících školních budovách s dosavadním učitelským 

sborem. 

Proč tedy optimalizovat! 
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Přehled nemovitostí k uvolnění vlastníkovi 

Rekreační středisko, Radvanec č. p. 166, vč. pozemku – Ústecký kraj 

Objekt získán od ČEZ Distribuce a.s. a odkoupen z prostředků FKSP VOŠ a SPŠ – slouží 

k rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, STK,HK. 

Část objektu – ocelová hala, Josefa Lady 678, Varnsdorf, vč. pozemku – Ústecký kraj 

Využíváno a pronajímáno za výhodných podmínek, provoz svářečské školy. 

Mycí rampa, Josefa Lady 678, Varnsdorf – Ústecký kraj  

Neprodejné, již účetně zlikvidováno. Příprava demolice. 

Výukový polygon – montáže VN, Josefa Lady 3263, Varnsdorf – Ústecký kraj 

RÚK schválila prodej. Žáci oboru Elektrikář nemají trenažér na nácvik montáži. 

Budova VOŠ, Střelecká 1800, Varnsdorf – pronájem Města Varnsdorf, 

Pronájem za 1Kč/rok. Působí zde VOŠ, která měla v roce 2010 již 380 studentů, což je 100% 

kapacity. Projekt neřeší, kde by probíhala výuka. 

Rodinná vila – Bjarnata Krawce 2408, Varnsdorf – pronájem Města Varnsdorf 

Pronájem za 1 Kč/rok. Byty pro zaměstnance VOŠ a SPŠ. 

Budovy Stamo, Žitavská – bez č. p., Varnsdorf 

Probíhá demolice. Zřizovatel uvolnil částku 1, 4 mil. Kč. Budova mohla sloužit jako ubytovna 

v rámci doplňkové činnosti. 

Na straně č. 9 je uveden bod d) přehled předpokládaných investic a odhad jejich rozsahu. 

Uvažuje se v projektu pouze s investicemi na SPŠT, nikoli na VOŠ a SPŠ. 

Na straně č. 6 se uvádí: 

1. Návrh řídicí struktury páteřní školy 

Pro optimální zvládnutí procesu slučování středních škol a dále bezproblémové fungování 

sloučeného subjektu navrhujeme určení nástupnické organizace Střední školy služeb 

a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, a to především z těchto důvodů: 

- výrazně vyšší počet žáků než mají ostatní školy; 

Pouze zapsány v září, jinak pokles o 150 žáků v průběhu roku. 
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- zkušenosti s různými typy oborů (učební, studijní, nástavby, spec. školství, kurzy, 

spolupráce s VŠ atd.); 

Nemá zkušenosti s výukou na VOŠ. 

- vytvořený strukturovaný systém řízení velké školy; 

Nyní 19 vedoucích zaměstnanců na jednotlivých školách a návrh předpokládá 26. 

- zkušenosti se slučováním škol v minulosti; 

Má více zkušeností VOŠ a SPŠ. V roce 1993 sloučení ISŠE a SPŠE, v roce 1998 se 

sloučením se SPŠ stojní a v roce 2004 vzniká VOŠ a dochází k převodu učebních 

oborů na SPŠT. 

- dobré výsledky ve výchově a vzdělávání žáků; 

Má podstatně lepší VOŠ a SPŠ, viz Zprávy ČŠI a testy SCIO a CERMAT. 

- zkušenosti školy z projektové činnosti, s rekvalifikačními kurzy, s dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků atd.; 

VOŠ a SPŠ má dlouhodobější zkušenosti. 

- vysoký rozvojový potenciál školy; 

- dobré prostorové, materiální a personální podmínky; 

 Budovy SŠS a CR rozmístěny po celém VARNSDORFU. 

 

Návrh organizační struktury nového subjektu: 

Pro optimální fungování sloučeného subjektu bude rozhodující optimalizace řízení, 

protože vznikne subjekt s více než 2000 žáky. Předpokládáme převzetí modifikovaného 

systému řízení SŠS a CR Varnsdorf, což znamená vytvoření vnitřně strukturovaného 

systému oborů středního a vyššího odborného školství rozděleného do tří hlavních skupin 

řízených zástupci ředitele: 

1. technického vzdělávání,  

2. oborů cestovního ruchu a služeb, 

3. oborů informačních a komunikačních technologií a VOŠ. 

Nelogické spojení oboru vzdělávání a názvu druhu školy VOŠ. 

 

Dále budou vytvořeny dva úseky:  

1. školských služeb – domov mládeže, školní stravování, investice a údržba budov,  
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2. ekonomický – ekonomika školy, projekty, rekvalifikace, které budou řízeny vedoucími 

úseků. Tento systém zaručí zachování úrovně, kvality, oborů a počtu žáků v technickém 

vzdělávání na sloučené škole. Předpokládáme maximální využití řídicích pracovníků 

slučovaných škol. 

Na straně č. 11 je zobrazení organizační struktury budoucí sloučené školy. 

Stávající systém řízení je dvoustupňový a navrhovaný čtyřstupňový – finančně nákladnější. 

Předpokládá funkci ředitele, tří zástupců ředitele pro vedení středisek, dalších zástupců 

(ředitele a vedoucích zaměstnanců o celkovém počtu 22), což bude neoperativní a 

nákladné. V současnosti řídí školy celkem 19 vedoucích pracovníků. Tento model řízení si 

vyžádá vícenáklady v celkové částce 3 mil Kč nebo snížení platů zaměstnanců školy. 

Na straně č. 13 je závěrečná část věnována SWOT analýze budoucí sloučené škole. 

K oblasti: 

Lidé (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, rodiče, žáci) 

Přednosti:  

 Zvýšení kvality pedagogického sboru. 

Autoři projektu mají zřejmě na mysli na SŠS a CR a SPŠT. Na VOŠ a SPŠ je nejvyšší 

kvalifikovanost pedagogů. 

 Úspora mzdových nákladů. 

Pouze za předpokladů propouštění zaměstnanců. 

 Lepší zastupitelnost učitelů. 

Jednotlivé školy jsou od sebe vzdáleny od 0,5 km do 3 km. 

 Zjednodušení komunikace s rodiči při přestupu žáků. 

V průběhu běžného školního roku byl přestup minimální, jednalo se přibližně maximálně  

o 5 žáků a přestup probíhal bez problémů. 
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Nedostatky: 

 Redukce pracovních míst. 

Dle sdělení autorů dojde k poklesu žáků a studentů vlivem demografického vývoje na cca 

1600. Dále bylo zaměstnancům slíbeno, že budou propuštěni 1, 2, maximálně 

3 zaměstnanci, což nekoresponduje s tím, že na jednoho pedagogického pracovníka 

připadá přibližně 12 žáků nebo studentů, což za předpokládaného poklesu bude činit 

úbytek cca 50 pedagogů. 

 Obtížnější komunikace mezi pracovníky. 

Souhlas. 

 Tendence k nivelizaci výuky v různých typech oborů. 

Ano, dojde zásadně ke snížení úrovně kvality vzdělávání. 

 Obtížnější orientace rodičů a žáků ve velkém celku. 

Souhlas, sloučená škola je nečitelná jak pro rodiče, tak i pro žáky. Nejlepších výsledků  

u státních maturitních zkoušek vykazují malé školy. 

Příležitosti: 

 Lepší ohodnocení práce kvalitních pracovníků. 

Není nutná optimalizace. 

 Efektivnější využití aprobace a kvalifikace učitelů v přímé vyučovací povinnosti. 

Nelze si představit efektivitu učitele, který neustále migruje mezi budovami po celém 

Varnsdorfu. 

 Jednodušší zavádění moderních metod výuky. 

Není nutná optimalizace. 

 Využití dočasně volných kapacit pro terciární vzdělávání. 

VOŠ je využita na 100 %. 

 Rozšíření systému dalšího vzdělávání. 

Není nutná optimalizace. 

Hrozby: 

 Nárůst sociálně patologických jevů u žáků. 

Souhlas školního psychologa i všech psychologů. 

 Zvýšená náročnost řízení (rozvrhy, komunikace…). 

Souhlas. 
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 Nechuť spolupracovat. 

Souhlas. 

 Možné přesuny žáků v rámci výuky mezi školními objekty. 

Problémy s rozvrhem hodin, přestávky na přesuny žáků, prodloužení výuky a problémy 

s dojíždějícími žáky. 

 Negativní změny v organizaci výuky. 

Souhlas. 

Oblast financování 

Přednosti: 

 Odstranění duplicit ve financování potřeb škol. 

Každá škola a každý obor vzdělávání má specifické požadavky na vybavenost. 

 Transparentní financování. 

Dle zákona o účetnictví je to povinnost každé organizace. 

 Snadnější příprava finančních plánů. 

Opak je pravdou. 

 Efektivnější využití budov. 

Budovy jsou využity na 100 %. 

 Jedno město – jedna škola – jedna investice. 

Jeden kraj - jedna škola? Každá budova potřebuje své investice. 

 Uvolnění nadbytečných objektů s možným odprodejem. 

Toto opatření může provést každá škola bez potřeb optimalizace. 

 Uvolnění pronajatých prostor. 

Pokud VOŠ a SPŠ uvolní pronajaté prostory, tak nebude mít kde vyučovat. 

 Úspora provozních nákladů. 

Minima provozních nákladů vykazují školy, které mají počet žáků v rozmezí 650 – 1050 

žáků. Záleží na procentním využití budovy. 
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Nedostatky: 

 Nárůst počátečních nákladů a investic. 

Každý rok je uvolněno z rozpočtu zřizovatele 10 až 15 mil. Kč. 

Příležitosti: 

 Efektivní využití společných prostor pro vzdělávací účely. 

Vzhledem ke vzdálenosti mezi školami nereálné. 

 Racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit. 

V současnosti nereálné, domov mládeže VOŠ a SPŠ je využit na 100 % a SŠS a CR na 

 86 %. 

 Kontrola hospodaření a mapování vývoje – vztah zřizovatel – škola – instituce. 

Přidělování investic není dle potřeb jednotlivých škol. 

 Zvýšení finančních prostředků na materiál a zkvalitnění výuky. 

Je v rozporu se snižováním provozních nákladů. 

 Lepší možnosti čerpání fondů EU. 

Schvalování prostředků z fondů EU je neprůhledné a nejsou známa kritéria. 

 Optimalizace investičních nároků škol. 

Probíhá i bez optimalizace. 

 Překonání období populačních výkyvů. 

VOŠ a SPŠ reaguje zvýšeným počtem studentů VOŠ, nabídkou celoživotního vzdělávání, 

rekvalifikacemi apod. 

Hrozby: 

 Růst ceny nemovitostí v budoucnu. 

V roce 2024 bude populace na úrovni roku 2008, a pokud se nyní budou zřizovatelé 

zbavovat budov, v budoucnu to bude velký ekonomický problém, jako je nyní s počtem MŠ. 

 Závislost na vývoji spádové lokality. 

VOŠ a SPŠ má nadregionální působnost díky atraktivním oborům vzdělávání. Velké školy, 

jako bude VOŠ a SŠ, jsou nečitelné a rodiče radši dávají přednost malým školám. 

 Není přesně znám počet a finální tvar páteřních škol. 

Jedná se o klíčové téma. Chybí strategická vize a možné varianty budoucího vývoje a 

reakce na tyto trendy školou. 



58 

 Dočasné zvýšení nákladovosti slučovaných škol – technické obory – dílny, technologie, 

přístroje. 

Dosavadní investice plynou do informační soustavy sloučené školy v hodnotě 3,5 mil. Kč, 

do získání ISO 9000 v hodnotě 300 tis. Kč, na počáteční výdaje sloučení 1 mil. Kč. 

Oblast vzdělání 

Přednosti: 

 SŠ se širokou vzdělávací nabídkou – možnost kombinace oborů. 

Tato možnost připadá v úvahu pouze u oborů vzdělávání např. technických. 

 Zařazení nových oborů dle poptávky trhu práce. 

Lze uskutečňovat i bez optimalizace. 

 Soustředění „mozků“ na jednom místě. 

Mozky zůstanou v jednotlivých školách. 

 Jednodušší komunikace s potencionálními zaměstnavateli. 

Opak je pravdou, záleží na odbornosti jednotlivých členů vedení a delegování pravomocí. 

 Prostupnost vzdělávacího procesu (horizontální i vertikální). 

Tento princip se aplikuje již od roku 1990 na jednotlivých školách. 

Nedostatky: 

 Náročnost na organizaci času a prostoru. 

Nelze vydedukovat, co autoři myslí. 

 Počáteční náklady na vytváření nového vzdělávacího subjektu. 

Žádný nový subjekt v projektu není plánován. 

Příležitosti: 

 Zlepšení podmínek pro výkon praxe přímo ve škole. 

Trend je takový, aby praxe probíhala pokud možno na reálných pracovištích firem, což 

VOŠ a SPŠ již řadu let aplikuje. 

 Zlepšení a zintenzivnění spolupráce s trhem práce. 

Nejvyšší nezaměstnanost má SŠS a CR a SPŠT, nejmenší VOŠ a SPŠ. Školy by měly změnit 

vzdělávací nabídku. 

 Možnost zřízení školního poradenského centra, včetně psychologické poradny. 

VOŠ a SPŠ má od roku 1996 vlastního školního psychologa. 
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 Zvýšení aktivity v oblasti celoživotního učení. 

VOŠ dala impulz pro vznik CCV – ŠV, ale SŠS a CR se odmítla přihlásit. V CCV – ŠV je 

celkem 10 právnických subjektů, z toho 9 škol a městská knihovna. 

 Intenzivnější spolupráce s univerzitami a vysokými školami. 

VOŠ a SPŠ má řadu let dlouhodobou spolupráci s VŠ i na bázi smluv o spolupráci, včetně 

zahraniční HOCHSCHULE Zittau. Na škole působí detašované pracoviště pedagogické 

fakulty UJEP Ústí nad Labem. 

 

Hrozby: 

 Organizační náročnost. 

Díky sloučení škol s rozdílným zaměřením, čtyřstupňovým řízením a s 26 vedoucími 

pracovník, je řízení nepružné a vede i k informačnímu šumu. 

 Počáteční nechuť ke spolupráci. 

Nejen zaměstnanci VOŠ a SPŠ, ale i někteří zaměstnanci SŠS a CR a SPŠT jsou proti 

optimalizaci. Považují ji za zbytečnou a účelovou. 

 Normativní metoda financování – znevýhodnění škol s nákladným provozem (nákladné 

vzdělávací programy). 

 

 Náročnost a časová prodleva při uspořádání programů a prostor. 

Management školy bude věnovat řadu let energii na uspořádání programů a prostor  

na úkor zvýšení kvality vzdělávání. Škola se bude zabývat sama sebou na úkor žáků  

a studentů. 

7.2.1 Závěr kapitoly 

Projekt obsahuje 12 stran. Po formální stránce má řadu nedostatků, ale hlavním a zásadním 

nedostatkem je laická terminologie, uvádění chybných údajů, zamlčování důležitých faktů 

a účelovost projektu. 

Projekt vede evidentně k likvidaci stávající VOŠ a SPŠ ve využívaných prostorách, resp. 

k jejímu útlumu na úkor sloučené školy. 

Převodem na nástupnickou organizaci bude ohrožena akreditace oborů VOŠ, narušení 

kontinuity. Povede k odchodu kvalifikovaného managementu a pedagogů. Dojde ke ztrátě 

identity a následnému poklesu žáků, ale také ke ztrátě značky SPŠ, akceptované v průmyslu 
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a VŠ. Ke ztrátě partnerů aplikační sféry a ukončení partnerských smluv. Budou nabízeny jiné 

podmínky pro žáky a studenty, než jim byly garantovány, což povede k protestům rodičů. 

7.3 Porovnání slučovaných škol 

Na základě výzkumu dokumentů týkajících se jednotlivých škol byly analyzovány údaje 

o jednotlivých školách, konkurenční optimalizační projekty
13

, výroční zprávy, učebně 

výchovné plány, webové portály apod. Byly stanoveny indikátory (kritéria) pro možnost 

porovnání jednotlivých škol. 

Kvalifikovanost zaměstnanců 

Nejvyšší kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců vykazuje VOŠ a SPŠ (87 %), dále 

SPŠT (71 %) a nejnižší SŠS a CR (65 %), jak uvádí tabulka č. 11. 

Tabulka 11: Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků na jednotlivých školách 

 Mgr. + Bc. Mgr. Bc. + DiS. VŠ celkem maturita celkem 

VOŠ a SPŠ 5 30 11 46 7 53 

v % 9,4 56,6 20,8 87 13,2 100 

SŠS a CR 0 33 6 39 21 60 

v % 0 55 10 65 35 100 

SPŠT 0 14 1 15 6 21 

v % 0 67 5 71 29 100 

 

Kvalifikační struktura vedení jednotlivých škol 

Nejvíce kvalifikovaný management má VOŠ a SPŠ, jehož členové mají mimo požadovaného 

magisterského studia i bakalářské studium v oboru školského managementu (ředitel a zástupci 

ředitele pro teoretické vyučování). Ředitelé SŠS a CR a SPŠT absolvovali pouze 

specializovaný kurz pro řídicí pracovníky ve školství. 

Tabulka 12: Kvalifikační struktura vedení jednotlivých škol 

 VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

Vysokoškolské vzdělání – Ing., Mgr. 5 3 3 

Školský management – Bc. 3 0 0 

 

                                                           
13

http://slucovani-skol-ve-vdf.bubileg.cz/Mapa-webu/78.html 
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Zkušenost s řízením příslušných vzdělávacích oborů 

Tabulka 13: Zkušenost jednotlivých škol s řízením příslušných vzdělávacích oborů 

Obor VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

N ANO NE NE 

M ANO ANO ANO 

L ANO ANO ANO 

H ANO ANO ANO 

E NE ANO NE 

Zkušenost s optimalizací škol 

Tabulka 14: Zkušenost s optimalizací škol 

VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

3x 1x NE 

Spolupráce s VOŠ 

Tabulka 15: Spolupráce jednotlivých škol s VOŠ 

VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

VOŠ a SPŠ Šumperk bez spolupráce bez spolupráce 

VOŠ a SPŠ Chomutov bez spolupráce bez spolupráce 

VOŠ a SPŠSE Liberec bez spolupráce bez spolupráce 

VOŠ a SOŠ Štětí bez spolupráce bez spolupráce 

VOŠ a SUPŠ Nový Bor bez spolupráce bez spolupráce 

 VOŠ a SPŠ Varnsdorf VOŠ a SPŠ Varnsdorf 

Spolupráce s VŠ 

Tabulka 16: Spolupráce jednotlivých škol s VŠ 

VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

UJEP Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem 

bez spolupráce 

ČVUT Praha 

 

ČVUT Praha, detašované 
pracoviště Děčín 

TU Liberec 

VUT Brno 

Hochschule Zittau/Görlitz 
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Zapojení v systémových projektech 

VOŠ a SPŠ má zkušenosti s činností v systémových projektech PILOT S, UNIV a zapojení 

školy do navazujících projektů KOORDINÁTOR S1, KURIKULUM S, AUTOEVALUACE. 

Je průkopníkem v prosazování kurikulární reformy ve školství. 

Porovnání škol dle provozních nákladů a NIV v roce 2008 a 2009 

V tabulce č. 17 jsou uvedeny údaje pro porovnání SŠ ve Varnsdorfu dle provozních nákladů 

a NIV v roce 2008 a 2009. 

Z uvedených údajů je patrné, že nejvyšší dotace dostává SPŠT (provozní náklady tvoří 93 % 

z normativu), dále SŠS a CR a VOŠ a SPŠ (provozní náklady tvoří 83 % z normativu). 

Navýšení prostředků na NIV je nejvyšší u SPŠT (činí 113 %), dále u SŠS a CR (činí 110 %) 

a nejnižší je u VOŠ a SPŠ (činí 106 %). 

Tabulka 17: Porovnání škol dle provozních nákladů a NIV v roce 2008 a 2009 

Škola 

Provozní 
náklady 

2008 
[tis. Kč] 

Provozní 
náklady 

2009 
[tis. Kč] 

Nárok dle 
metodiky 
KÚ 2009 

Skutečnost 
2009 [%] 

NIV 2008 
[tis. Kč] 

NIV 2009 
[tis. Kč] 

Navýšení 
2009 [%] 

VOŠ a SPŠ 4084 4709 5661 83 29464 31226 109 

SŠS a CR 5420 6396 7745 83 40915 44998 110 

SPŠT 3502 4132 4534 91 14433 16269 113 

celkem 13006 15237 17940 85 84812 92493 109 

 

Přehled využití kapacit škol a přehled o nezaměstnaných absolventech 

V tabulce č. 18je uveden stav kapacit jednotlivých škol dle rejstříku škol a školských zařízení 

vedeným MŠMT ČR, dále je zde uveden počet aktivně studujících žáků a studentů, včetně 

počtu nezaměstnaných absolventů jednotlivých SŠ z Varnsdorfu v Ústeckém kraji 

a Libereckém kraji, včetně procentního vyjádření, které je dáno podílem k celkovému počtu 

žáků dané školy. 

Z uvedeného výzkumu vyplývá, že nejmenší procento nezaměstnaných absolventů vykazuje 

VOŠ a SPŠ, což činí 3,3 %, dále SPŠT, což činí 5,5 % a SŠS a CR, která vykazuje 9,3 %. 
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Tabulka 18: Přehled kapacit SŠ ve Varnsdorfu a přehled o nezaměstnaných absolventech ke dni 14. 10. 2008 

Škola 
Kapacita 

školy 
Počet 
žáků 

Ústecký 
kraj 

Liberecký 
kraj 

Celkem 
nezaměst. 
absolventů 

Celkem 
nezaměst. 
absolventů 

[%] 

Využití 
kapacity 

školy 
[%] 

VOŠ a SPŠ 920 793 22 4 26 3,3 86 

VOŠ 360 273 3 0 3 1,1 76 

SPŠ 560 520 19 4 23 4,4 93 

DM 180 180 - - - - 100 

SŠS a CR 983 983 78 13 91 9,3 100 

DM 261 120 - - - - 46 

SPŠT 407 397 21 1 22 5,5 98 

 

Přehled o nezaměstnaných absolventech škol 

Tabulka 19: Přehled o nezaměstnaných absolventech VOŠ a SPŠ k 14. 10. 2008 dle jednotlivých oborů 

vzdělávání 

Kód oboru Název oboru ÚK LK celkem 

26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy 6 3 9 

26-47-M/003 Informační technologie 6 0 6 

78-42-M/001 Technické lyceum 3 1 4 

68-43-N/001 Informatika ve státní správě 3 0 3 

celkem 18 4 22 

 

Tabulka 20: Přehled o nezaměstnaných absolventech SŠS a CR k 14. 10. 2008 dle jednotlivých oborů vzdělávání 

Kód oboru Název oboru ÚK LK celkem 

36-67-E/002 Stavební práce 7 0 7 

63-41-M/040 Informatika v ekonomice 4 1 5 

64-41-L/524 Podnikání 10 4 14 

64-42-M/024 Management textilu a oděvnictví 12 1 13 

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus 16 1 17 

65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 3 0 3 

65-52-H/001 Kuchař 3 0 3 

65-53-H/001 Číšník, servírka 4 0 4 

69-41-L/004 Kosmetička - vizážistka 8 5 13 



64 

69-51-H/001 Kadeřník 5 1 6 

69-55-E/005 
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 
pečovatelské práce 

3 0 3 

78-61-D/001 Praktická škola tříletá - kuchařské práce 3 0 3 

celkem 78 13 91 

 

Tabulka 21: Přehled o nezaměstnaných absolventech SPŠT k 14. 10. 2008 dle jednotlivých oborů vzdělávání 

Kód oboru Název oboru ÚK LK celkem 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač 2 0 2 

23-51-E/501 Strojírenská výroba 2 0 2 

23-51-H/001 Zámečník 1 0 1 

23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba 3 1 4 

23-68-H/001 Automechanik 4 0 4 

26-41-L/501 Elektrotechnika 2 0 2 

26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud 3 0 3 

26-57-H/001 Autoelektrikář 2 0 2 

33-56-H/001 Truhlář 1 0 1 

33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku 1 0 1 

celkem 21 1 22 

 

celkem Varnsdorf 113 

 

Přehled o úspěšnosti v 1. kole státních maturitních zkoušek jednotlivých škol 

Tabulka 22: Přehled o úspěšnosti v 1. kole státních maturitních zkoušek jednotlivých škol 

 VOŠ a SPŠ SŠS a CR SPŠT 

úspěšnost [%] 61 58 50 
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Graf 6: Absolutní počet nezaměstnaných absolventů škol ŠV v roce 2009 

Graf 7: Procentní podíl nezaměstnaných absolventů škol ŠV z celkového počtu žáků dané školy v roce 2009 
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7.3.1 Závěr kapitoly 

Pro určení nástupnické organizace, dle uvedeného porovnání jednotlivých SŠ ve Varnsdorfu, 

jak je patrno z tab. č. 17 až tab. č. 22 a grafů č. 6 a 7, nejvíce vyhovuje VOŠ a SPŠ, ul. 

Mariánská 1100, Varnsdorf, příspěvková organizace z následujících důvodů: 

 

 zachování platnosti akreditací vzdělávacích programů VOŠ; 

 škola realizovala zakázku od ČEZ a.s. na vytvoření regionální, pilotní školy s tzv. 

Uceleným systémem vzdělávání v energetice a je zařazena do širšího výběru 

partnerských škol společnosti ČEZ a.s., a pokud dojde k plánovanému sloučení škol, 

tak nebude přijata za plnohodnotného partnera; 

 škola je využita ve školním roce 2009/2010 na 96 % a  DM na 100 %. Požádala 

zřizovatele o navýšení kapacity; 

 škola připravuje transformaci VOŠ na začlenění do vysokoškolského systému 

poskytujícího profesní, bakalářské studium; 

 škola pracuje společně s TU Liberec na vytvoření detašovaného pracoviště VŠ pro 

bakalářské studium v oboru Elektrotechnika a informatika; 

 již v předstihu škola plní v plném rozsahu „Akční plán podpory odborného 

školství“; 

 zkušenosti s výukou ve studijních, nástavbových oborech a s vyšším odborným 

vzděláváním, včetně vysokoškolského, bakalářského studia; 

 zkušenosti s celoživotním vzděláváním od poloviny 90. let i v současnosti, jako 

představitel CCV – ŠV a střediska pro DVPP (SIPVZ apod.); 

 zkušenosti s činností v systémových projektech PILOT S, UNIV a zapojení školy 

do navazujících projektů KOORDINÁTOR S1, KURIKULUM S, UNIV 2, 

AUTOEVALUACE; 

 zkušenosti s výukou dle ŠVP na SPŠ a dle akreditovaných programů na VOŠ; 

 zkušenosti s tvorbou a realizací optimalizačních projektů (1994 – sloučení SOU 

energetického a SPŠ elektrotechnické, 1998 – sloučení ISŠE se SPŠ, 2004 – vznik 

VOŠ  a delimitace SOU na SOUT); 

 nejvíce kvalifikovaný pedagogický sbor a management; 

 zkušenosti se spoluprací s VOŠ a VŠ (Hochschule Zittau, ČVUT Praha, TU Liberec, 

UJEP Ústí nad Labem); 
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 zkušenosti s výukou v detašovaném pracovišti UJEP ÚL působícím na VOŠ a SPŠ 

Varnsdorf; 

 zkušenosti práce školního poradenského střediska PODPORA, jehož činnosti 

garantuje interní, kvalifikovaný školní psycholog; 

 velmi dobré výsledky žáků v testech SCIO, CERMAT; 

 zkušenosti s dalšími certifikacemi (CISCO Academie, AUTODESK Academie, 

ECDL, Europass, Mezinárodní uznání vzdělání v elektrotechnice, řidičské nebo 

svářečské oprávnění). Škola má akreditovaných 26 vzdělávacích programů MŠMT 

ČR v oblasti výuky ICT pro DVPP; 

 umístění školy v centru, vedle autobusového nádraží; 

 zkušenosti s řízením školy s rozsáhlou organizační strukturou (cca 900 žáků a cca 

120 zaměstnanců); 

 škola má zkušenosti s komplexním zajištěním výuky včetně ubytování a stravování; 

 uzavření smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem ČEZ Distribuce a.s. 

Děčín a UJEP, PřF, Ústí nad Labem 

 ředitel školy garantuje svou odbornou způsobilost v oblasti energetiky a oprávnění 

dle ITI. 

7.4 Rozbor pravidel pro vznik páteřních škol 

Kapitola se věnuje rozboru mezi pravidly pro vznik páteřních škol (viz Příloha č. 2) 

a skutečným postupem OŠMT KÚ ÚK a radního pro školství. V následující stati jsou 

uvedeny rozpory (kurzívou) mezi pravidly a schváleným projektem. 

Dle Postupu vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem 

a normativního financování jejich provozních nákladů do roku 2009 - 2010 mimo jiné 

vyplývá: 

Část A – páteřní školy  

I. Východiska  

I. 1 Dlouhodobý záměr  

Jako efektivní se jeví zejména postupné slučování škol s příbuznou vzdělávací nabídkou, 

které působí v jedné spádové oblasti, do větších celků a odprodej zbytného zejména 

nemovitého majetku. 
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Vzdělávací nabídka SŠSCR je zásadně zaměřená na služby v oborech M, H, E.VOŠ a SPŠ  na 

technické obory především na ICT a elektrotechniku, grafický design s použitím ICT 

v oborech N a M a SPŠT na strojírenství a řemesla v oborech M a H. 

I. 2. Demografický vývoj  

Demografický vývoj 15 až 18letých je zpracován v rámci ÚK, bez specifik jednotlivých 

regiónů a spádové oblasti, dále není vzat v úvahu demografický vývoj populace 19letých a 

výše, který je podstatný pro nábor na VOŠ. Například v roce 1989 studovalo ve Varnsdorfu na 

SŠ cca 1800 žáků a nyní cca 2 200, přičemž populace klesla výrazně. 

Z devátých tříd ZŠ vychází v roce 2012 v Libereckém okrese o 157 žáků a v Děčínském okrese 

o 87 žáků více než v roce 2011. 

II. Základní principy:  

1. Garantovat dostupnost a úplnost vzdělávací nabídky na území Ústeckého kraje v návaznosti 

na požadavky trhu práce (zejména zaměstnavatelských svazů a investorů) a na vývoj počtu 

žáků a s ohledem na systém dalšího vzdělávání.  

Požadavek ÚP je takový, aby byly utlumeny obory, které vykazují zvýšený počet 

nezaměstnaných absolventů. Zaměstnavatelský svaz ČSZE nesouhlasí s projektem v podobě 

sloučení tří škol s rozdílnou vzdělávací nabídkou a ani investor ČEZ Distribuce a.s. Děčín 

z podobného důvodu. 

2. Zachování škol s jedinečnou vzdělávací nabídkou (SPgŠ, konzervatoř…). 

Jedinečnou vzdělávací nabídkou je i VOŠ ve Varnsdorfu (orientace především na technické 

obory, podporované profesními svazy, HK, ÚP apod.). 

7. Dle možností zapojení zaměstnavatelských subjektů do tvorby projektů páteřních škol dle 

příslušných spádových lokalit. 

Zaměstnavatelské svazy ani potenciální zaměstnavatelé nebyli do tvorby projektů zapojeni, 

byť o to žádali, a ani nebyl brán zřetel na jejich záporná stanoviska. 

III. Postup tvorby návrhu soustavy páteřních škol  

1. Podrobná statistická analýza vývoje situace ve školství, zejména s ohledem na počty žáků 

a zájem o jednotlivé typy středního vzdělávání ve vztahu ke konkrétním typům škol a lokalit. 
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Není veřejně znám seznam páteřních škol, ani podrobná analýza situace ve školství, například 

jak je tomu v Libereckém kraji, kde je podrobně zachycen stávající stav školství, zejména 

skladby oborů vzdělávání v návaznosti na trh práce. Široká veřejnost může vznášet 

připomínky, které jsou dopracovány do návrhu optimalizace apod. 

5. Výzva ředitelům zejména malých škol k hledání partnerů a přípravě projektů na vytváření 

větších právních subjektů vykonávajících činnost školy. 

Seznámeni měli být OŠMT KÚ ÚK se záměrem optimalizace škol ve Varnsdorfu všichni 

ředitelé, aby buď společně, nebo každý za svou školu zpracovali optimalizační projekt a 

doložili k němu patřičná stanoviska všech partnerů. V praxi by to nemělo znamenat, že malá 

škola pohltí velkou prosperující školu. 

6. Příprava výsledného modelu sítě škol pro rok 2010 na základě podaných projektů, návrhů 

a dohod škol a školských zařízení a principů tvorby sítě páteřních škol, včetně návrhu 

časového harmonogramu. Přímý vstup zřizovatele by byl použit až v případě, kdy školy, které 

budou v kategorii „neufinancovatelných“, nepodniknou žádné kroky k řešení své situace. 

Měl by se uskutečnit kulatý stůl za účasti zástupců zřizovatele, ředitelů škol a všech sociálních 

partnerů, případně právníků. 

Všechny školy jsou bez finančních problémů a kapacity jednotlivých škol jsou využity téměř na 

100 %, takže nebyl dán důvod pro optimalizaci. 

7. Vyžádání stanovisek dotčených obcí. 

Starosta města Varnsdorfu Ing. Poláček i místostarosta K. Dubský nesouhlasí s předloženým 

projektem sloučení tří škol, ani ZM Varnsdorf, ani komise pro primární prevenci proti 

kriminalitě. 

IV. Základní možná struktura soustavy páteřních škol do roku 2010:  

území okresu Děčín: celkem12 - 13 středních škol, z toho 5 v Děčíně, 2 gymnázia – tři 

pracoviště. 

Po vytvoření soustavy páteřních škol by v kraji měly působit jen 4 školy s počtem žáků 

nižším než 300. Počet žáků ve většině škol by se měl pohybovat od 400 do max. 1300 žáků. 
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Tento parametr nesplňuje pouze SPŠT o 5 žáků. Sloučené SŠ ve Varnsdorfu by měly cca 2 200 

žáků a studentů, což překračuje stanovenou hranici 1 300 žáků. VOŠ a SPŠ Varnsdorf splňuje 

kritéria pro přiznání statutu páteřní školy i bez optimalizace. 

V. Harmonogram  

Rok 2008  

příprava a projednání třetí série – 10 projektů 

Harmonogram, tak jak jej schválilo ZÚK, není dodržen, neboť příprava a projednání třetí 

série probíhá až od roku 2009. 

Část C – postup při projednávání soustavy páteřních škol  

Postup při řešení jednotlivých racionalizačních opatření v rejstříku krajských středních 

škol v pořadí realizace jednotlivých kroků  

1. Zpracování návrhu racionalizačního opatření  

Poznámka: 

ad 1) Přednostně budou realizovány návrhy a projekty na slučování škol, které předloží samy 

školy jako řešení zásadního úbytku počtu žáků a s tím spojených problémů s financováním 

chodu školy a kvality výchovně vzdělávacího procesu při respektování vzdělávací nabídky. 

Všechny SŠ ve Varnsdorfu jsou téměř využity na 100 %, zřizovatel však nefinancuje provoz 

dle normativu, takže školy dostávají cca 82 až 90 % provozního normativu, kvalita vzdělávání 

vzhledem k naplněnosti škol není ohrožena. 

2. Projednání návrhu s řediteli dotčených škol 

Poznámka: 

ad 2) Tento bod bude realizován v případě, že racionalizační návrh podá jedna škola 

samostatně bez předchozí dohody s navrhovanou partnerskou školou. Na základě projednání 

návrhu se všemi zúčastněnými stranami bude návrh upraven tak, aby byl přijatelný pro 

všechny. V případě nedohody budou ředitelé vyzváni k předložení alternativních návrhů, 

o kterých bude dále jednáno až do doby získání optimálního návrhu. 
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Projekt na sloučení tří SŠ ve Varnsdorfu není pro VOŠ a SPŠ přijatelný, je potřeba předložit 

alternativní návrhy, o kterých se bude dále diskutovat. Návrhem je varianta 1 + 2, tzn. VOŠ a 

SPŠ samostatná a sloučení SŠSCR s SPŠT nebo v krajním případě sloučení VOŠ a SPŠ s SPŠT 

a SŠSCR samostatná. 

3. Ředitelé dotčených škol projednají návrh ve svých školských radách a doplní jejich 

stanovisko k návrhu.  

Management VOŠ a SPŠ projednal okamžitě po seznámení se s projektem ŠR, návrh na 

sloučení tří SŠ ve Varnsdorfu zásadně odmítla, jak ŠR VOŠ, tak i ŠR SPŠ. Až v listopadu 2010 

byla ŠR SŠS a CR pouze informována. 

4.  Písemné informování primátorů či starostů dotčených statutárních měst, měst či obcí 

Ústeckého kraje o podání návrhu na racionalizační opatření a o postupu projednávání tohoto 

návrhu v orgánech kraje.  

Starosta města navrhuje, aby optimalizace SŠ ve Varnsdorfu probíhala v součinnosti 

s optimalizací ZŠ, tak jak tomu bylo i v roce 2004, což písemně kvitoval i Ing. Harašta, 

vedoucí OŠM KÚ. Využití kapacit ZŠ ve Varnsdorfu dosahuje pouze 65 % (od 42 % do 90 %). 

5. Předložení návrhu se zapracovanými připomínkami a doplňky ke schválení Radě 

Ústeckého kraje.  

RÚK projednávala bod optimalizace, i když měla k dispozici pouze pracovní verze 

konkurenčních projektů zpracovaných VOŠ  a  SPŠ. Žádost ředitele VOŠ a SPŠ o odložení 

projednání byla zamítnuta. 

6. Projednání projektu racionalizačních opatření ve Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost.  

Rozpracované návrhy konkurenčních projektů byly připraveny, ale nemohly být v plném 

rozsahu zpracovány, neboť autoři potřebovali od OŠMT KÚ další potřebné informace. 

Jednalo se o následující informace: 

 Seznam páteřních škol ÚK. 

 Počet žáků v jednotlivých oborech a ročnících SŠ v okrese Děčín. 
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 Seznam škol, které byly osloveny v rámci zpracování optimalizačních projektů 

v okrese Děčín a o kterých se uvažuje se sloučením. 

 Výroční zprávu za školní rok 2007/2008 SŠSCR. 

 Přehled o výši investic a provozních nákladů do jednotlivých SŠ ve Varnsdorfu za 

poslední tři roky a požadavky těchto škol na investice s výhledem tří let. Vynaložené a 

plánované prostředky z ESF. 

 Přehled o výsledcích v testech SCIO nebo CERMAT  a soutěžích žáků v loňském 

školním roce jednotlivých SŠ ve Varnsdorfu (pokud tyto informace nejsou ve výroční 

zprávě). 

 Přehled o procentním využití jednotlivých nemovitostí SŠ ve Varnsdorfu. 

 VOŠ a SPŠ navrhuje, vzhledem k závažnosti a nevratnosti rozhodnutí o optimalizaci 

SŠ, aby byl ustanoven tým expertů ze zúčastněných škol a aplikační sféry, který by 

zpracoval seriózní analýzu a následně optimalizační projekt. Projekty budou 

dopracovány po předložení výše požadovaných podkladů. 

VOŠ a SPŠ navrhuje posečkat s optimalizací škol v návaznosti na výsledky státních maturit, 

které posoudí kvalitu jednotlivých škol, a výsledky náboru do prvních ročníků pro školní rok 

2009/2010. Dle informací VOŠ a SPŠ zájem žáků o školu nekopíruje demografickou křivku. 

Nástupnickou organizací by se měla stát ta škola, která nejvíce splňuje indikátory pro 

posouzení kvality školy, poskytuje nejvyšší vzdělání (terciární), čímž by se předešlo 

problematice platností akreditace vzdělávacích programů, a jak dopadne dohoda všech 

sociálních partnerů. 

7. V okamžiku nabytí právní moci usnesení rady budou písemně o chystaném kroku 

informovány orgány samosprávy v místě působiště škol a jejich stanovisko bude připojeno 

k návrhu. 

Místní samospráva byla informována, ale starosta města Varnsdorf i ZM nedalo podporu 

optimalizačního projektu na sloučení všech SŠ ve Varnsdorfu a žádalo zřizovatele o odložení 

projednání ZÚK, než zaujme stanovisko ke všem projektům a k vyjádření všech sociálních 

partnerů. Stanovisko nebylo předkladatelem Ing. Jakubcem předloženo na ZÚK z důvodu, že 

jej neobdrželo, i když OŠMT KÚ ÚK potvrdil zpětným dopisem, že stanovisko obdržel. 
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8. Předložení návrhu ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 

ZÚK byla pouze předložena stanoviska účelově vybraná. Stanovisko VOŠ a SPŠ Varnsdorf a 

další podpůrná stanoviska proti optimalizaci nebyla předložena. 

7.4.1 Závěr kapitoly 

Z uvedených rozdílů mezi pravidly a realitou vyplývá, že OŠMT KÚ ÚK nepostupoval dle 

pravidel pro vznik páteřních škol. Pravidla řeší pouze slučování středních škol a nikoli 

vyšších odborných škol. Tento dokument stanoví základní parametry, které by měly splňovat 

páteřní střední školy zřizované krajem. 

Problematika vyšších odborných škol není tímto postupem samostatně řešena. Hlavním 

důvodem byla a je dosavadní neujasněnost postavení vyšších odborných škol v systému 

vzdělávací soustavy, vyvolaná zejména doporučením OECD transformovat předimenzovanou 

nabídku vyššího odborného vzdělávání na bakalářské programy vysokoškolského studia 

a případně zachované vybrané vyšší odborné školy oddělit od škol středních. V okamžiku 

nastavených jasných podmínek a pravidel může kraj jejich situaci komplexně řešit v souladu 

s celkovou strategií. 

Zajímavým faktem se jeví i ta skutečnost, že ZÚK na základě podkladů zpracovaných OŠMT 

KÚ ÚK schválilo v listopadu 2009 nová pravidla, ale optimalizační projekty už prošly 

schvalovacím procesem RÚK, výborem pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost. 

7.5 Rozbor stanovisek
14

 

Psychologů 

 Mgr. et Mgr. Zdeněk Šimanovský, psychoterapeut, lektor a konzultant rozvoje 

osobnosti a komunikačních dovedností, Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy
15

 

(obecný pohled na současnou optimalizaci v ČR) 

„Budujeme megaškoly a voláme přitom po redukci sociální patologie, pro ni právě 

megaškoly vytvářejí nejpříhodnější podmínky. Je doloženo mnoha výzkumy, že 

v megaškolách je nejvyšší výskyt všech patologických jevů: agresivity, šikany, útoků 

na dospělé atd. Ty „slušnější“ děti tam obracejí agresivitu proti sobě. Somatizují, mají 

bolesti břicha, hlavy, deprese, sklony k sebepoškozování. Megavzdělávárny pro 

                                                           
14

 Kompletní znění jednotlivých stanovisek je k dispozici u autora diplomové práce 
15

http://kzv.kkvysociny.cz/archiv 
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mnoho set dětí jsou rizikové i jinak. V případě rozšíření infekční nemoci a při 

epidemii je tu ohroženo naráz daleko více dětí. Megaškola s kumulací mnoha set 

bezbranných jedinců je také lákavým terčem pro teroristy a pro agresivní psychopaty, 

jak jsme viděli v Beslanu. Děti ve školách - kolosech dnes budovaných po celé naší 

zemi postrádají bezpečí a pocit, že někam patří. Mnohé z nich mají dojem, že se z toho 

Kafkova zámku už nedostanou ven. Na nápravu škod, které napáchá megaškola na 

jejich duševním a tělesném zdraví, zaplatí naše společnost nesrovnatelně více, než 

kdyby se snažila zachovat některé menší školy s jejich vlídnou, přátelskou a lidskou 

atmosférou. Škody na dětských duších se nedají finančně vyjádřit. Ministerstvo 

školství však má řešení: staví pro nadmíru agresivní děti kriminál.“ 

 Komise Prevence kriminality při RM – Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová, školní 

psycholog – 7. 4. 2009 

„Členové komise se domnívají, že ve Varnsdorfu není již třeba žádnou střední školu 

optimalizovat, a na základě výše popsaných důvodů a i s přihlédnutím k zápisu ze 

Školské rady VOŠ a SPŠ Varnsdorf doporučují radě města zaujmout k „Projektu“ 

odmítavé stanovisko. 

 Z výše popsaného jasně plyne, že komise Prevence kriminality vyjadřuje zamítavé 

stanovisko k  „Projektu vytvoření Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, 

Bratislavská 2166, příspěvková organizace.“ 

 

Institucí 

 MŠMT ČR – ředitel odboru vyššího a středního školství, Ing. Rathouský - 20. 10. 

2009 

„MŠMT nicméně chápe určitou oprávněnost nesouhlasu ředitele Ing. Hodničáka 

s navrhovaným způsobem sloučení tří škol ve Varnsdorfu, a to z následujících důvodů: 

a) Rozdílná struktura vzdělávacích programů oborů středního odborného vzdělání, 

obsahující obory s kódy oborů E, H, L a M se zaměřením na hotelnictví, ekonomiku, 

modelářství, návrhy oděvů a další obory služeb na straně jedné a technických oborů 

středního vzdělání s kódy oborů L a M a vyššího odborného vzdělání s kódem N se 

zaměřením na elektrotechniku a strojírenství na straně druhé. Na základě dohody SOŠ 
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a VOŠ s Technickou univerzitou v Liberci se uvažuje i o technických oborech 

vzdělávání bakalářského studia. 

b) Z předložených materiálů je zřejmé, že podle připravených pravidel pro slučování škol 

v daném regionu, splňují daná kritéria minimálního počtu žáků na školu obě školy, 

jmenovitě škola, která projekt předkládá, i škola, kde je ředitelem Ing. Hodničák. 

c) Skutečnost, že návrh na sloučení škol navrhuje škola, ve které funkci ředitele 

vykonával současný radní pro školství, který se pravděpodobně po skončení svého 

mandátu vrátí do této školy do funkce ředitele. 

d) V materiálu uvedené takzvané nebezpečí výrazného poklesu žáků na VOŠ při 

očekávané změně pravidel pro tento typ studia (viz Bílá kniha terciárního vzdělávání) 

zatím nemá podle ministerstva oporu v žádném právním předpise. 

e) Odbor 23 v současnosti nemá ve vztahu ke škole, řízené Ing. Hodničákem, jakékoli 

informace o tom, že by škola nevykonávala své povinnosti řádně a v dostatečné 

kvalitě. Jsou mu známy naopak skutečnosti, že zmíněná škola se aktivně zapojuje 

do realizace kurikulární reformy, protože je jednou z pilotních škol, ověřujících od 

roku 2005 dvoustupňovou tvorbu kurikula (v rámci systémového projektu 

Pilot S a návazného IPn Kurikulum S).“ 

 Úřad práce Děčín – ředitel, PhDr. Jiří Král 

„ Není třeba zmiňovat i velmi výrazné šíření negativních sociálních jevů ve „velkých“ 

školách, zvláště pokud je škola umístěna v několika budovách ve městě, zapříčiněných 

mimo jiné daleko více vnímanou anonymitou. 

     Na základě našich zkušeností velmi silně nedoporučujeme sloučení VOŠ a SPŠ 

Varnsdorf s jakoukoliv jinou školou. VOŠ a SPŠ má velmi specifickou pozici na trhu 

práce a tato pozice by byla dle našeho názoru ohrožena.“ 

 Okresní hospodářská komora Děčín – ředitel Jiří Štajner - z pověření 

představenstva OHK Děčín – 24. 11. 2009 

„… doporučí Představenstvo Okresní hospodářské komory Děčín kompetentním 

orgánům Ústeckého kraje odložit schválení či zamítnutí projektu sloučení škol s tím, 

že se jeví jako nanejvýš nutné neodkladně zahájit transparentní diskuzi celé záležitosti 

v širší skupině zahrnující mj. podnikatelské subjekty zainteresované v oborech 
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předmětných škol, zřizovatele škol, sociální partnery a další subjekty, jejichž názory 

a hlediska mohou sehrát před procesem i po eventuálním sloučení důležitou roli.“ 

Sociálních partnerů a aplikační sféry 

 Technická univerzita v Liberci – rektor prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. – 12. 5. 

2009 

„ Vaše škola patří do skupiny středních škol „naší“ spádové oblasti, jejíž absolventi 

mají zájem o studium technických fakult na Technické univerzitě v Liberci a jsou 

v nezanedbatelném množství schopni studium dokončit. Nebylo by v zájmu TUL, ani 

v zájmu celorepublikového trendu posilování technických oborů a zvyšování počtu 

jejich absolventů, aby VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu ztratila sloučením s dalšími školami 

svoji identitu, která je podmínkou vysoké kvality absolventů.“ 

 

 Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem – děkan, Doc. RNDr. Stanislav 

Novák, CSc. – 29. 9. 2009 

 

„Z výše uvedených důvodů proto tento projekt nedoporučuji a nepodporuji, vidím 

v tom ohrožení naší dosavadní spolupráce. Prosím, abyste v tomto smyslu jednal 

s představiteli samosprávy. Věřím, že se podaří zachovat Vaši školu a udržet vysoký 

kredit tak, aby naše spolupráce mohla zdárně pokračovat.“ 

 

 Vysoká škola ZITTAU/GÖRLITZ – děkan Prof. Dr. - Ing. St. Kühne – 23. 6. 

2009 (překlad z NJ) 

 

„Velmi dobří absolventi Vaší školy mezitím pokračovali studiem na naší škole, mezi 

nimi vítěz olympiády z r. 2001 pan Dipl .- Ing. Ondřej Švarc, dále Dipl.-Ing. Jiří 

Zapletal a další. Tuto dlouholetou spolupráci chceme v budoucnu prohloubit užší 

kooperací společným vzděláváním mladých odborníků v rámci projektu KIA -  

kooperativní studium s integrovaným vzděláním. 

S podivem jsme se dověděli, že existují plány ke sloučení několika škol a že profil 

nástupnické školy bude zaměřen na služby a speciální školství. Realizace těchto plánů 

může ohrozit samostatnost, identitu a osvědčený profil Vaší školy. 
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Prosíme proto naléhavě rozhodující orgány o zachování Vaší samostatnosti a profilu 

školy s přeshraničním dosahem, aby nebyl ohrožen základ velmi konstruktivní 

spolupráce ve prospěch odborného dorostu našich zemí.  

Dlouholetá spolupráce našich zařízení je podporována mnoha zástupci politiky 

a veřejného života. Také sociálně demokratický poslanec spolkového sněmu, pan 

Wolfgang Gunkel, podporuje již mnoho let naši spolupráci.“ 

 

 CCV PF UJEP Ústí nad Labem – vedoucí PhDr. Jan Mattioli, PhD. – 1. 12. 2009 

„Nemáme námitek ke sloučení středních škol, které by nikterak nenarušilo naši 

spolupráci. 

Naopak by se rozšířila možnost předávat naše vzdělání více studujícím v tomto 

regionu.“ 

 

 UJEP Ústí nad Labem – doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – rektorka – 3. 11. 2009 

„Dostala jsem možnost se s Vaším záměrem, integrace středních škol ve Varnsdorfu, 

seznámit.  Musím říci, že jsem velmi ráda, že tento projekt vzniká. Zároveň mne velmi 

těší, že mám informace, že se Váš projekt setkává s velmi pozitivní odezvou 

i z dalších stran. Propojení škol je efektivní cestou, jak zvýšit kvalitu vzdělávání 

a zároveň snížit provozní náklady.“ 

 

 Stanovisko společnosti ČEZ, a.s. k projektu vytvoření páteřních škol ve 

Varnsdorfu -  Z. Pacák, ředitel divize personalistika – 22. 6. 2009 

„Vzhledem k tomu, že ČEZ Distribuce v současné době investuje nemalé finanční 

prostředky na rozvoj a modernizaci celé distribuční soustavy, obáváme se, že bez 

absolventů vaší školy bychom především v regionech Ústeckého a Libereckého kraje 

nedokázali zajistit potřebný počet nových zaměstnanců. 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme celý „projekt“ v kontextu zřetelně 

deklarovaného zájmu Skupiny ČEZ o absolventy vaší školy, zvážit a přehodnotit.“ 

 

 ČEZ Distribuce a.s. – generální ředitel Ing. Josef Holub – 7. 4. 2009 

„Domníváme se, že budoucí management sloučené školy nezaručí natolik výuku, jak 

tomu bylo doposud, vzhledem k širokému a různorodému spektru nových oborů… 

Dále je naše společnost ochotna poskytovat stipendia žákům studujících 
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v elektrotechnických oborech, pouze ale za předpokladu kvalitní výuky, která je, dle 

našeho mínění, v případě sloučení ohrožena. 

Po prostudování předloženého projektu na sloučení škol jsme dospěli k závěru, že 

tento projekt nekoresponduje se záměry naší společnosti. Dovolujeme si proto 

doporučit příslušným kompetentním institucím zvážit možnost plánovaný projekt 

přehodnotit a Vaši školu s ostatními středními školami, které mají odlišná profesní 

zaměření, neslučovat.“ 

 

 Český svaz zaměstnavatelů v energetice – člen představenstva a výkonný ředitel 

Ing. Jaroslav Neužil – 15. 4. 2009 

„Ponechání samostatného statutu VOŠ a SPŠ Varnsdorf je zárukou dalšího zájmu 

energetických společností o absolventy vaší školy. V opačném případě bude situace 

komplikovanější, včetně omezení či zastavení finanční podpory ze strany 

energetických společností.“ 

 

 Energetická montážní společnost Česká Lípa s.r.o. – jednatel společnosti Ing. Ivo 

Jeřábek – 12. 6. 2009 

„Jsem přesvědčen, že sloučení Vaší školy s ostatními školami naruší naši spolupráci 

a dále taky dobrou pedagogickou úroveň Vaší školy. V současné době energetika 

zažívá velký rozvoj a je kladen důraz na odbornost obsluh, montérů, technických 

pracovníků i nižšího managementu. Z tohoto důvodu by nebylo dobré ani pro jednu 

stranu poškodit nebo případně i ukončit naši spolupráci.“ 

 

 Plzeňský Prazdroj a.s. – Ing. Pavel Zítek, obchodní sládek PP, a.s. – 2. 11. 2009 

„Po seznámení s projektem na sloučení středních škol ve Varnsdorfu bych chtěl 

podpořit vedení Vaší školy v tomto projektu. S Vaší školou má naše firma Plzeňský 

Prazdroj a.s. velmi dobré pracovní kontakty.“ 

 

 AKC ČR  -  předseda severočeské sekce, Josef Míček 

„Prostudoval jsem záměr na sloučení středních škol ve Varnsdorfu. Jako zástupce 

severočeské sekce Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, která podporuje 

rozvoj gastronomických oborů, Vám a dalším autorům projektu, který samozřejmě 

podporujeme, děkuji.“ 
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Tabulka 23: Stanoviska institucí, sociálních partnerů a aplikační sféry k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Instituce, sociální partneři, aplikační 
sféra 

Stanovisko 

souhlas neutrální nesouhlas 
nemá 

pravomoc 
bez 

odpovědi 

MŠMT ČR 
Ing- Rathouský (vrchní ředitel VOV a SV) 

  ●   

NÚOV Praha, Ing. Peška    ●  

ČSZE PRAHA 
Ing. Neužil (člen představenstva) 

  ●   

ČSZE Praha 
Ing. Chejn (předseda sekce vzdělávání) 

  ●   

ČEZ a.s. PRAHA 
Z. Pacák, ředitel divize personalistika 

  ●   

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Děčín 
Ing. Holub(generální ředitel) 

  ●   

ÚP Děčín 
PhDr. Král (statutární zástupce) 

  ●   

OHK Děčín 
Ing. Aster (předseda představenstva) 

  ●   

EMZ, s.r.o. Česká Lípa 
Ing. Jeřábek (jednatel společnosti) 

  ●   

TOS, a.s. Varnsdorf 
Ing. Jan Rýdl (předseda představenstva) 

●  ●   

Asociace kuchařů a cukrářů-  Josef 

Míček (předseda severočeské sekce) 
●     

Plzeňský Prazdroj, a.s. Ing. Pavel Zítek, 
(obchodní sládek PP, a.s.) 

●     

doc. Mgr. Ing. Chadt, CSc. (předseda 
akreditační komise ČR) 

   ●  

UJEP Ústí nad Labem 
doc. Ing. Ritschelová, CSc. (rektorka) 

●     

UJEP Ústí nad Labem 
prof. RNDr. Novák, CSc.(děkan PřF) 

  ●   

TU Liberec 
prof. Ing. Konopa, CSc. (rektor) 

  ●   

Hochschule Zittau, 
Prof. Dr. - Ing. St. Kühne (děkan FEL) 

  ●   

JUDr. Motejl (ombudsman)    ●  

MV ČR 
Ing. Pecina (ministr) 

   ●  

suma 4 0 12 4 0 
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Politiků 

 Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. – europoslanec (KSČM) – 13. 4. 2009 

„Nesouhlasím se sloučením středních škol ve Varnsdorfu a podepíši vám petici!“ 

 

 Parlament České republiky, Senát, PaedDr. Alena Gajdůšková, 

1. místopředsedkyně Senátu – 10. 12. 2009 

„Podpora technického vzdělávání (se zvláštním zřetelem na energetické obory) je 

jednou z priorit mého politického působení i záměrem ČSSD, proto bych byla velmi 

nerada, aby to, co na jedné straně podporujeme, bylo na jiném místě republiky 

ohroženo či bořeno. 

Zpátky však k VOŠ Varnsdorf. V žádném případě nemohu ani nemám v úmyslu 

zasahovat do kompetencí demokraticky zvolených krajských zastupitelů, ale chtěla 

bych se ujistit, že veškerá rozhodnutí na blížícím se jednání dne 16. prosince budou 

vedena v zájmu budoucí prosperity našeho státu a našich obyvatel, lepšího vzdělání 

mladé generace a budou směřovat k podpoře technického vzdělávání, a ne k jeho 

omezení či likvidaci. Žádné osobní ani jiné zájmy by neměly hrát v rozhodnutí radních 

a zastupitelů roli.“ 

 

 Česká strana sociálně demokratická – předseda Ing. Jiří Paroubek – 5. 6. 2009 

„Nechal jsem se o této problematice informovat a zastávám názor, že tzv. optimalizace 

středních škol ve Varnsdorfu by měla být skutečně zastavena alespoň do doby, než 

bude zřejmý dopad tohoto zásadního rozhodnutí.“  

 

 Usnesení ze zasedání místního sněmu OS ODS Varnsdorf v klubovně Střelnice 

ve Varnsdorfu, dne 19. října 2009 

Místní sněm žádá: 

1. poslance a krajské zastupitele, aby nepodpořili sloučení škol ve Varnsdorfu, 

2. aby členská základna byla informovaná o zásadních věcech v obci. 

 Místní sněm nesouhlasí: 

1. s plánovanou optimalizací sloučení 3 středních škol ve Varnsdorfu a podporuje 

zejména samostatnou VOŠ ve Varnsdorfu, aby nedošlo ke ztrátě identity. 
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 Místní sněm ukládá: 

1. předsedovi MS ODS Varnsdorf, aby se spojil se zástupci krajské samosprávy, 

aby nepodpořili tento návrh, a aby informoval mediální prostředky. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy místního sdružení. 

Tabulka 24: Stanoviska reprezentace politických stran k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Reprezentace politických stran 

Stanovisko 

souhlas neutrální nesouhlas 
nemá 

pravomoc 
bez 

odpovědi 

PaedDr. Gajdůšková 
(1. místopředsedkyně Senátu PČR, ČSSD) 

  ●   

p. Josef Zoser 
(senátor, HNHRM) 

 ●    

Ing. Jiří Paroubek 
(předseda strany, ČSSD) 

  ●   

Ing. Kohlíček, CSc. 
(europoslanec, KSČM) 

  ●   

MUDr. Ouzký 
(europoslanec, ODS) 

   ●  

Ing. Poláček 
(starosta, předseda MS Varnsdorf, ODS) 

  ●   

Bc. Schäfer 
(předseda OS Šluknovsko, ODS) 

  ●   

Ing. Šulc 
(zastupitel ÚK, předseda KS Ústecko, ODS) 

 ●    

p. Foldyna  
(zastupitel ÚK, ČSSD) 

  ●   

Ing. Jakubec 
(člen RÚK, ČSSD) 

●     

Ing. Reiber 
(předseda MS Varnsdorf, KŠČM) 

  ●   

p. Bubeníček  
(zastupitel ÚK, KSČM) 

 ●    

p. Mirko Bernas 
(člen RÚK, Severočeši.cz) 

  ●   

p. Doubrava 
(zastupitel ÚK, Severočeši.cz) 

  ●   

Ing. Kořínek 
(předseda sdružení SPRŠV) 

 ●    

suma 1 4 9 1 0 
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Samosprávy 

 Město Varnsdorf – Ing. Poláček, starosta – 19. 11. 2009 

„Zastupitelstvo města rozhodlo nesouhlasit se sloučením Střední průmyslové školy 

technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace s Vyšší odbornou 

školou a Střední průmyslovou školou, Varnsdorf, Mariánská 1100 a Střední školou 

služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace.“ 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat - návrh nepodpořila nadpoloviční většina 

zastupitelů. 

„Na základě stížnosti některých zastupitelů se bude ZM zabývat problematikou 

slučování SŠ ve Varnsdorfu na svém řádném zasedání dne 28. 01. 2010. Obracím se 

na Vás   s žádostí o zaslání všech projektů v plné verzi, které byly podány, a to: 

1.       projekt na sloučení tří SŠ ve Varnsdorfu dle návrhu Ing. Hricze a Ing. Kotuliče; 

2.      projekty na sloučení SŠ ve Varnsdorfu dle návrhu Ing. Hodničáka. 

Zastupitelé si žádají přiměřený čas na prostudování všech předložených projektů 

a stanovisek institucí, včetně stanovisek partnerů z aplikační sféry, aby mohli v této 

záležitosti kvalifikovaně rozhodnout.“ 

 Mgr. Boháčová (starostka Velký Šenov) – 17. 4. 2009 

„ Při optimalizaci středních škol ve Šluknově bylo krajem předem rozhodnuto a bojím se, že 

to nyní bude stejné, vše je zřejmě připraveno. Jsou pozváni, aby zde mluvili jako starostové, 

jsou sdružení starostů. P. Ing. Bc. Hodničák zde hájí svou školu, což je pochopitelné. Až 

budou na kraji rozhodovat, ať myslí na to, že peníze jsou na posledním místě, na prvním místě 

jsou žáci.“ 

 J. Zoser (starosta Jiřetín pod Jedlovou) - 17. 4. 2009 

„Již jsme řešili problematiku vzdělanosti ve Šluknovském výběžku, v té době vznikla dobrá 

aktivita, kterou se podařilo realizovat. V HSRD se zabývali také využitelností žáků, kteří 

vychází ze škol. My jako politici nezodpovídáme za střední školství, za něj zodpovídá kraj, 

ten měl také řešit duplicitní obory na školách. S hejtmankou jednali o školství, měli by si 

sednout ředitelé škol a najít společné řešení. Je tu také otázka česko-německé spolupráce, kdy 
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dnešní studenti 20 let po revoluci nemluví německy. Role nás komunálních politiků je jiná 

než ředitelů škol, my bychom měli docílit toho, aby nám žáci z regionu neodcházeli. Rád 

bych se zúčastnil jednání poté, co se ředitelé dohodnou, a rozhodující slovo bude mít kraj.“ 

 Ing. Kořínek (starosta Šluknov) – 17. 4. 2009 

„Celá záležitost není projednána, bude se nadále řešit. Pro starosty Šluknovského výběžku je 

prakticky nepodstatné, zda je škola jedna nebo jsou čtyři, ale je důležité, aby byly zachovány 

obory na úrovni středních škol. Názory zde slyšeli i zástupci kraje a zástupci zaměstnavatelů. 

Bylo to první seznamovací jednání, nyní je vše na odbornících a na tom, aby se shodli 

i ředitelé škol o budoucnosti žáků Šluknovského výběžku.“ 

Tabulka 25: Stanoviska místní samosprávy a komisí k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Místní samospráva, komise 

 

souhlas neutrální nesouhlas 
nemá 

pravomoc 
bez 

odpovědi 

Ing. Josef Poláček 
(starosta města Varnsdorfu, ODS) 

  ●   

p. Karel Dubský 
(místostarosta města Varnsdorfu, ODS) 

  ●   

Komise pro výchovu a vzdělávání 
(předseda Ing. Hricz, ČSSD) 

●     

Komise primární prevence 
(předsedkyně Mgr. Vajsová, SNK ED) 

  ●   

ZM Varnsdorf   ●   

suma 1 0 4 0 0 

 

Managementů dotčených škol 

 Ing. Hricz (ředitel SPŠT Varnsdorf) a Ing. Kotulič (pověřený řízením SŠS a CR 

Varnsdorf) – 17. 4. 2009 

„Výsledky mohou být vidět třeba až po 7 letech, je to dlouhodobý proces. Spolu jsme 

připravili nadčasové, ale rozhodně perspektivní řešení optimalizace škol ve Varnsdorfu - 

Projekt 3 v 1, byla by to škola se třemi odbornými větvemi. Ve Varnsdorfu jsou tři dobré 

školy, ale jde o to, aby byly víc než dobré. Počet žáků bude klesat, nechtějí rušit obory, 

vše by zůstalo. O páteřních školách se mluví již asi 4 roky a ředitelé byli vyzýváni, aby 
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toto řešili. Sloučením škol by bylo možné udržet i obory, které jsou nyní sice žádané, ale 

těžko udržitelné.“ 

 

 Management VOŠ a SPŠ Varnsdorf – 6. 4. 2009 

„Předkladatelé projektu Ing. Hricz, ředitel SPŠT, a Ing. Kotulič, pověřený řízením 

SŠSCR, předložili v únoru 2009 návrh na zřízení Vyšší odborné školy a Střední školy ve 

Varnsdorfu se sídlem ul. Bratislavská 2166. Uvažují o sloučení SŠSCR, SPŠT a VOŠ 

a SPŠ Varnsdorf. 

Projekt byl zpracován bez vědomí vedení VOŠ a SPŠ i jakékoli jeho účasti, i když se ho 

bezprostředně týká. 

 Podstatou celého projektu je likvidace prosperující Vyšší odborné školy a Střední 

průmyslové školy ve Varnsdorfu. Skutečným tvůrcem celého projektu je Ing. Jakubec, 

který je v současnosti uvolněným krajským radním pro oblast školství za ČSSD (ředitel 

SŠSCR Varnsdorf, ul. Bratislavská). Ing. Jakubec evidentně zneužil politického postavení, 

vyplývajícího z jeho funkce. Jeho snaha vyústila ve vytvoření megalomanského projektu 

na úkor likvidace prosperující konkurenční páteřní školy. Projekt v oborové nabídce 

přináší pouze kosmetické úpravy a nereflektuje potřeby trhu práce. Projekt diskriminuje 

obory elektrotechnické (prodej a likvidace zařízení), přičemž absolventi těchto oborů jsou 

na trhu práce velmi žádaní. Ba naopak preferuje obory služeb (hotelnictví, cestovní ruch, 

číšníky, kuchaře, kadeřníky, kosmetičky apod.). Absolventi těchto oborů vykazují v rámci 

statistik ÚP nejvyšší procento nezaměstnaných. 

Ve školním roce 2009/2010 budou kapacity všech SŠ ve Varnsdorfu využity na 100%. 

Žádáme neprojednávat řešení optimalizace VOŠ a SPŠ a řešit optimalizaci SŠ, které mají 

skutečně existenční problémy. Případnou duplicitu oborů řešit dohodou mezi řediteli škol. 

Prodej zbytného majetku se řeší postupně, dle stávajícího využití. 

Stanovisko VOŠ a SPŠ Varnsdorf: 

Realizace předloženého optimalizačního projektu je pro VOŠ a SPŠ Varnsdorf zásadně 

nepřijatelná! 

Závěr:  

V Ústeckém kraji je řada škol, které mají skutečně existenční problémy, jak finanční, 

tak i personální. Počet žáků na těchto školách se pohybuje v rozmezí 150 až 350 žáků 

na školu. Nechť projdou tyto školy optimalizačním procesem a neřeší se páteřní školy, 

které jsou kvalitní, bez finančních problémů a o které je z řad žáků zájem. 
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V současnosti probíhá dialog o terciárním vzdělávání. Přijatý zákon bude řešit 

i budoucí postavení VOŠ jako samostatných, profesních institucí. Je proto předčasné 

zřizovat jakýkoli právní subjekt, který vzápětí bude rozdělen zvlášť na VOŠ a zvlášť 

na SŠ. 

Projekt je zpracován spíše z politických a osobních motivů než z hlediska odborného 

řízení pedagogického procesu, požadavků sociálních partnerů, statistik 

o nezaměstnaných absolventech škol a úsporných opatření. Žáci a rodiče by se neměli 

stát rukojmími experimentů. 

Předložený projekt jednoznačně odmítáme jako nepřijatelný, nerealizovatelný 

a účelově zpracovaný.  

Věříme, že předkladatelé projektu a OŠMT KÚ ÚK přehodnotí předložený projekt 

a stáhnou jej z dalšího projednávání z důvodu nedohody, která evidentně nastala. 

Vyzýváme ředitele k předložení alternativních návrhů, o kterých bude dále jednáno až 

do doby získání optimálního návrhu. Autoři se mohou zaměřit na projekt řešící 

sloučení SŠSCR a SPŠT Varnsdorf. 

Atmosféra mezi zaměstnanci, žáky a rodiči je napjatá. Hrozí medializace celé kauzy 

a vyhlášení stávkové pohotovosti odborovou organizací ve škole, včetně petice žáků 

a jejich rodičů organizované školskými radami. 

Vzhledem ke skutečnosti, že bude nutné zahájit přípravy další etapy optimalizace ZŠ 

ve Varnsdorfu, vzhledem k 65% využití celkové kapacity ZŠ, by mohla probíhat 

i optimalizace SŠ ve Varnsdorfu, včetně Speciální ZŠ a MŠ, ZUŠ v horizontu pěti let. 

V tomto období bude jasná i transformace VOŠ. Podobně probíhala optimalizace 

i v roce 2004, kterou kvitoval i OŠMT KÚ ÚK. Tato optimalizace byla mimo jiné 

završena otevřením nového Multifunkčního, kulturního a vzdělávacího centra, kde 

působí i DDM.“ 

 

Odborů, školských rad, zaměstnanců 

 Školská rada SPŠ – Ing. P. Mudrik, předseda – 7. 4. 2009 

„Předložený projekt je megalomanský a nemá v rámci celé ČR obdoby. Zkušenosti 

z jiných krajů ukazují, že pokud vznikly větší funkční celky, tak praxe ukázala, že je 

takovéto násilné sloučení škol na úkor kvality výchovně-vzdělávacího procesu, kvality 

řízení, anonymity, nárůstu sociálně-patologických jevů apod. Zkušenosti 



86 

z Jihomoravského kraje ukazují, že se sloučeným školám vrací zpět původní právní 

subjektivita, neboť se realizovaná optimalizace neosvědčila. V Ústeckém kraji je řada 

škol, které mají skutečně existenční problémy, jak finanční, tak i personální. Počet 

žáků na těchto školách se pohybuje v rozmezí 150 až 350 žáků na školu. Nechť 

projdou tyto školy optimalizačním procesem a neřeší se páteřní školy, které jsou 

kvalitní a bez finančních problémů. 

V současnosti probíhá dialog o terciárním vzdělávání, které má být koncem roku 

v paragrafovaném znění. Tento zákon bude řešit i budoucí postavení VOŠ jako 

samostatných, profesních institucí. Je proto předčasné zřizovat jakýkoli právní subjekt, 

který vzápětí bude rozdělen zvlášť na VOŠ a zvlášť na SŠ. 

Věříme, že předkladatelé a OŠMT KÚ ÚK, přehodnotí předložený projekt a stáhnou 

jej z dalšího projednávání. Atmosféra mezi zaměstnanci, žáky a rodiči je napjatá, hrozí 

medializace celé kauzy i vyhlášení stávkové pohotovosti odborů na škole. 

Předložený projekt je jednoznačně odmítnut jako nerealizovatelný a účelově 

zpracovaný.“ 

 Školská rada SŠS a CR – Mgr. Pavel Kovář, předseda – 2. 11. 2009 

„Školská rada na svém pravidelném zasedání dne 20. 10. 2009 byla informována 

mimo jiné Ing. Petrem Kotuličem, pověřeným řízením školy, o návrhu na sloučení 

škol ve Varnsdorfu. Jedná se o objekty SŠS a CR, TPŠ, VOŠ a SPŠ. 

Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji, případné duplicitě oborové 

skladby a s ohledem na využití školských služeb ve Varnsdorfu do budoucna školská 

rada plně podporuje návrh předložený Ing. Petrem Kotuličem společně s Ing. Hriczem, 

ředitelem TPŠ.“ 

 ZO ČMOS PŠ – Mgr. Pavel Kovář, předseda – 11. 11. 2009 

„Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji, případné duplicitě oborové 

skladby a s ohledem na využití školských služeb ve Varnsdorfu do budoucna ZO 

ČMOS PŠ vyjádřila podporu návrhu, který byl předložen Ing. Petrem Kotuličem 

společně s Ing. Františkem  Hriczem, ředitelem SPŠT.“ 
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Tabulka 26: Stanoviska krajské samosprávy, OŠMT KÚ a výboru k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Krajská samospráva, OŠMT KÚ, výbor 

Stanovisko 

souhlas neutrální nesouhlas 
nemá 

pravomoc 
bez 

odpovědi 

Zastupitelstvo ÚK ●     

OŠMT KÚ ÚK ●     

Výbor pro vzdělávání, výchovu a sport ●     

suma 3 0 0 0 0 

 

Právních zástupců zúčastněných stran a právních výkladů 

 MŠMT ČR – Ing. Rathouský, ředitel odboru 23 – 20. 10. 2009 

„Stanovisko k projektu na sloučení vybraných škol ve Varnsdorfu 

Odbor 23 posoudil projekt na sloučení vybraných škol ve Varnsdorfu a má následující 

připomínky: 

V této souvislosti je třeba připomenout, že v záležitostech spojených s tzv. optimalizací 

škol, tj. s jejich rušením, slučováním, zřizováním apod., jsou v plném rozsahu odpovědné 

kraje. V tomto případě se jedná o Ústecký kraj, který je zřizovatelem uvedených škol.  

MŠMT nemůže dle zákona č.157/2000Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků 

z majetku České republiky do majetku krajů, vstupovat do kompetencí krajů, které jsou 

samostatnými správními orgány.  

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„školský zákon“, se ministerstvo vyjadřuje především k souladu navrhovaných změn se 

schváleným dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného 

kraje a k úrovni personálního a materiálního zajištění výuky požadovaných oborů 

vzdělání. 

Kraj zřizuje a zrušuje střední školy v souladu s § 177 a § 181 odst. 1 písm. a) školského 

zákona v samostatné působnosti. Stát může zasahovat do činnosti územních 
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samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 

zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR).  

V případě zrušování středních škol, které kraj zřizuje, nestanoví zákon způsob, jímž by 

mohlo ministerstvo do takového postupu kraje právně závazně zasáhnout. Školský zákon. 

v § 150 odst. 1 písm. a) naopak ukládá orgánu, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, provést na žádost navrhovatele výmaz školy z rejstříku (v případě příspěvkové 

organizace může být podle § 145 odst. 1 školského zákona navrhovatelem také její 

zřizovatel). Totéž v souladu s § 150 odst. 2 platí pro výmaz údaje ze seznamu oborů 

vzdělání podle § 144 odst. 1 písm. d). Na rozdíl od zápisu do rejstříku se tedy pro výmaz 

nestanovují důvody, pro něž lze žádost navrhovatele zamítnout. 

Z těchto důvodů nemá ministerstvo právem uznanou možnost závazně ovlivnit postup 

kraje při zrušování jím zřizovaných škol, popřípadě při omezování rozsahu oborů 

vzdělání, v nichž určitá škola zřizovaná krajem poskytuje vzdělávání. 

Prostředky působení na orgány kraje, aby určitým způsobem utvářely vzdělávací soustavu 

v kraji, tak spočívají na regionální úrovni v mezích zastupitelské demokracie a mají 

povahu převážně politickou.“ 

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Pracný z podkladů odboru 20 a 23. 
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 MŠMT ČR – Mgr. Radek Coufal – vrchní ředitel sekce vzdělávání – 4. 2. 2010 

„Akreditace je udělena konkrétnímu subjektu sídlícímu na konkrétní adrese, neboť jen 

s podmínkami vztahujícími se k tomuto subjektu vyslovila Akreditační komise souhlas 

s udělením akreditace vzdělávacího programu. V případě, že dojde např. ke sloučení dvou 

škol, není podle našeho názoru možné automaticky převést akreditovaný vzdělávací 

program na nový subjekt, neboť došlo ke změně podmínek pro uskutečňování 

vzdělávacího programu. V souladu s ustanovením § 106 ods.2 školského zákona je možné 

např. podat o akreditaci změny vzdělávacího programu spočívající ve změně dokladů 

o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu, bez této změny a za současného 

výmazu původního subjektu ze školského rejstříku může nastat pro stávající studenty 

odborné školy neřešitelná situace se všemi právními důsledky z ní vyplývajícími.“ 

 

 JUDr. O. Voženílek, právní zástupce VOŠ a SPŠ Varnsdorf a dvou studentů VOŠ – 

16. 2. 2010 

„Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a na ochranu před jeho nezákonným zásahem. 

Žalovaní:  1. Ústecký kraj 

2.Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

II. Žalobci tvrdí, že byli na svých právech zkráceni přímo napadeným usnesením… 

III. Žalobci dále tvrdí, že sloučením zaniknou akreditované obory a vzdělávací programy 

a že je sloučení přímým nezákonným zásahem do jejich veřejných subjektivních práv 

včetně základních práv a svobod podle Ústavy České republiky, Listiny základních práv 

a svobod a mezinárodních úmluv podle článku 10 Ústavy České republiky. Svou aktivní 

žalobní legitimaci proto žalobci také dovozují z ustanovení § 82 s .ř .s. 

…Žalovaní mají dokonce i za to, že by bylo napadené usnesení ze soudního přezkumu 

vyloučeno a jejich žalobní legitimace by nebyla dána, pokud by ke sloučení nedošlo 

způsobem natolik nezákonným, že jde o extrémní vybočení z obecných principů 

spravedlnosti a zjevný projev arogance moci a svévole dokonale odporující základním 

principům demokratického právního státu. 

Žalovaní tvrdí, že sloučení…je nejen nezákonné, ale i nesmyslné, absurdní, nemravné, 

škodlivé a ekonomicky natolik neefektivní, že jde o zbytečné mrhání rozpočtovými 

prostředky. 

Atd. 



90 

Z výše uvedených důvodů žalobci navrhují vydání tohoto rozsudku: 

Usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 se zrušuje.“ 

 Mgr. Klocová, odbor legislativně - právní KÚ ÚK – 10. 5. 2010 

„Příspěvková organizace však zcela nemá žádná veřejná subjektivní práva vůči svému 

zřizovateli. Příspěvková organizace tak nemá vůči zřizovateli ani veřejné subjektivní 

právo na svou vlastní existenci jako samostatný subjekt práv a povinností a je na 

samostatném rozhodnutí kraje v jeho samostatné působnosti, v jaké struktuře a jakým 

způsobem bude nadále činnost příslušných škol zajišťovat. Z důvodu dle návrhu 

žalovaného jednoznačně vyplývá, že není dána aktivní žalobní legitimace k podání 

žaloby proti usnesení u žalující příspěvkové organizace.“ 

 MŠMT ČR – ministr Mgr. Josef Dobeš – 20. 8. 2010 

„Bylo vyhověno žádosti zřizovatele – Ústeckého kraje – o úpravu nejvyššího povoleného 

počtu žáků střední školy, zápisu míst poskytovaného vzdělávání a za účelem převodu 

majetku, práv a závazků, tj. zachování vzdělávací nabídky středních škol slučovaných 

organizací, se zapisují ve střední škole nástupnické organizace obory vzdělávání včetně 

nejvyšších povolených počtů žáků v jednotlivých oborech vzdělávání a forem vzdělávání 

v rejstříku škol a školských zařízení zapsaných a zapisují se u nástupnické organizace 

vyšší odborné školy, jejíž činnost po sloučení bude vykonávat nástupnická organizace, 

jejíž název od 1. 9. 2010 bude Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, 

příspěvková organizace, se sídlem Varnsdorf, Bratislavská 2166“. 

Tabulka 27: právní názory k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Právní názory 

Stanovisko 

souhlas neutrální nesouhlas 
nemá 

pravomoc 
bez 

odpovědi 

JUDr. Oldřich Voženílek 
(právní zástupce VOŠ a SPŠ) 

  ●   

Mgr. Lucie Klococá 
(právní zástupce ÚK) 

●     

Mgr. Pilík 
(právník MŠMT ČR) 

  ●   

Mgr. Radek Coufal 
(vrchní ředitel sekce vzdělávání, MŠMT 
ČR) 

  ●   

suma 1 0 3 0 0 
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Veřejnost, rodiče, studenti 

 Petice – za petiční výbor Mgr. Zdeňka Vajsová 

„Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká 

petice: 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována 

identita a samostatnost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Varnsdorf 5, 

Mariánská 1100, příspěvková organizace.“ 

 Alena Potopalská, matka studenta 2.ročníku, Karlovy Vary 20.11. 2009 

„Připojujeme se k petici, která podporuje zachování samostatnosti školy. Z pohledu 

rodičů a partnerů školy však chceme doplnit důvody, pro které nesouhlasíme se 

sloučením škol do pro nás nepřijatelné a nepřehledné směsice čehosi, co nebylo a není 

naším původním partnerem. Jako rodiče se cítíme podvedeni. SPŠ jsme pro své děti 

volili po zralé úvaze na základě získaných informací, informací podaných z významné 

části samotnou školou. Byla nám známa historie, reference, struktura vedení, 

financování včetně jasných a prověřených výsledků školy v podobě uplatnění 

předchozích absolventů školy. Zcela jasně jsme tedy věděli, kde se budou naše děti 

vzdělávat a co můžeme od školy očekávat. Evidentní nepříliš moderní a omšelé 

zázemí bylo převáženo investicemi do výukových pomůcek, kvalitního personálu 

s akčním a odpovídajícím přístupem ke studentům, včetně zajištění volnočasových 

aktivit. Nyní se připravuje experiment, o kterém se pouze tuší, jak dopadne a může 

fungovat. Velká část studentů volila tuto školu i přesto, že v jejich krajích podobné 

školy existují, a přesto dojíždějí nejen např. až z Karlových Varů, Chebu, Mostu, 

Prahy, Zlína, Nového Města pod Smrkem apod. Osobně bychom nikdy své děti nedali 

na školu, která začíná podobným stylem experimentovat bez účasti svých partnerů. 

Tedy rodičů či studentů samotných. Principielně nemohu mít důvěru k lidem, kteří 

tento podvod na partnerech školy připravují, bez ohledu na to, co si kdo myslí, pro 

naplnění vlastního prospěchu. Hrozí, že dostaneme něco, co jsme si neobjednali, 

a není nám to jedno. Pokud ti, kteří tuto šarádu připravují, mají v úmyslu své studenty 

učit podvodům, nechť si založí školu svou. Nejistota, nedůvěra a pocit podvodu je to 

nejhorší, co může naše děti potkat na cestě ke vzdělání. Zabraňme tomu.“ 
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 Studenti dálkového studia VOŠ – 23. 3. 2009 

„Pevně věříme, že názor, nás, dálkových studentů VOŠ, bude brán jako názor 

dospělých lidí a k nešťastné optimalizaci škol ve Varnsdorfu nedojde. 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme Školské radě při VOŠ a SPŠ, Varnsdorf, 

Mariánská 1100, aby podaný projekt k optimalizaci středních škol ve Varnsdorfu 

nepodpořila.“ 

Tabulka 28: petice občanů k optimalizaci SŠ ve Varnsdorfu 

Petice občanů dle zákona Počet podpisů 

Petice občanů proti optimalizaci VOŠ a SPŠ 4563 

Petice občanů za revokaci usnesení ZÚK z 16. 12. 2009 1213 

 

7.5.1 Závěr kapitoly 

Nesouhlas s vytvářením megaškol obecně vyjadřují psychologové. Čím větší škola, tím větší 

počet sociálně patologických jevů. 

Nesouhlas s návrhem optimalizace SŠ ve Varnsdorfu projevily významné instituce (MŠMT 

ČR, ÚP, OHK), sociální partneři, kteří zajišťují významnou oblast národního hospodářství, 

jako je energetika (ČEZ a.s., Praha, ČEZ Distribuce a.s., ČSZE, EMZ s.r.o. atd.), aplikační 

sféra v oblasti terciárního vzdělávání (TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem, fakulta 

přírodovědní, Hochschule Zittau), místní samosprávy, politických stran na místní 

a republikové úrovni (nikoli krajské), žáků a studentů VOŠ a SPŠ, včetně rodičů (petice) atd. 

Na druhé straně, v poměrně menším zastoupení, ale většího vlivu na rozhodování, měli 

zastánci souhlasného stanoviska s optimalizací SŠ ve Varnsdorfu, mezi které patří hlavně 

TOS a.s., Varnsdorf, Asociace kuchařů a cukrářů, Plzeňský Prazdroj apod. Není jasné, do jaké 

míry je stanovisko rektorky UJEP Ústí nad Labem objektivní (její sestra pracuje jako zástupce 

ředitele na SŠS a CR). 

Dále nelze posoudit, do jaké míry byla stanoviska Komise pro výchovu a vzdělávání při RM 

Varnsdorf (4 členové ze 7 z řad zaměstnanců SŠS a CR a SPŠT, včetně ředitele ing. Hricze 

a Ing. Jakubce), ZM Varnsdorf (kde je členem ředitel Ing. Hricz a Ing. Jakubec), Výboru pro 

vzdělanost, výchovu a zaměstnanost při ZÚK (kde je členem ředitel SPŠT Ing. Hricz), RÚK 

a ZÚK (kde je členem Ing. Jakubec a současně předkladatelem bodu jednání ZÚK k bodu 
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optimalizace) objektivní. Dle zákona o střetu zájmu se všichni zainteresovaní měli zdržet 

hlasování. 

Vyjádření politiků je odlišné. Politici na místní a celorepublikové úrovni optimalizaci 

neschvalují. Na úrovni kraje téměř jednoznačně odsouhlasili optimalizaci, i když při 

nestrukturovaném interview byli proti optimalizaci a upozorňovali na střet zájmu. Při 

hlasování převládla stranická disciplína. 

Místní samospráva nevyjádřila souhlas s optimalizací a žádala odklad do doby, než prostuduje 

všechny optimalizační projekty a seznámí se se stanovisky sociálních partnerů všech škol. 

Stanoviska školských rad jsou v každé škole shodná se stanovisky managementu daných škol. 

Je paradoxem, že při nestrukturovaném interview, měli odlišný názor, podobně jako někteří 

členové managementu. S optimalizací nesouhlasí. Byli pouze informováni, ale na koncepci se 

nepodíleli. 

Největší podporu získal management VOŠ a SPŠ, kterou vyjádřili samostatně hlasováním 

zaměstnanci, odborové organizace, školské rady VOŠ i SPŠ, rada rodičů atd. Stanovisko 

všech bylo neslučovat všechny tři školy. 

Překvapením je též rozhodnutí ministra školství Mgr. Dobeše, který na základě podaného 

rozkladu právním zástupcem VOŠ a SPŠ, ve věci zápisu do školského rejstříku, rozhodl 

o platnosti na základě požadavku zřizovatele a nerespektoval stanoviska odboru 20 a 23. 

Školský zákon zná pouze termíny zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zánik organizace, 

nikoli převedení organizace. 

Veřejnost a rodiče vyjádřili jasný nesouhlas, což vyústilo i v petici občanů. Zřizovatel se 

peticí nezabýval, byť mu to ukládá zákon, pouze odpověděl, že optimalizace byla schválena. 

Reflexe pro OŠMT KÚ ÚK by měla být ta, že dle uvedených stanovisek se měla optimalizace 

odložit a znovu projednat u kulatého stolu za účasti všech zainteresovaných stran. 

7.6 Rozbor informací o VOŠ a SŠ Varnsdorf 

Rozbor informací o VOŠ a SŠ Varnsdorf vychází z následujících zdrojů: 

 statistických výkazů UIV a MŠMT ČR; 

 Výroční zprávy VOŠ a SŠ Varnsdorf za školní rok 2010/2011; 
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 Plánu učebně výchovné práce VOŠ a SŠ pro školní rok 2011/2012; 

 webu školy
16

; 

 od zaměstnanců školy. 

Získané informace byly setříděny dle kritérií a následně zpracovány. 

Optimalizace a její dopady na VOŠ a SPŠ Varnsdorf 

V oblasti identity: 

 ztráta identity – zrušení střediska, znaku, názvu SPŠ; 

 vymazání historie aktualit na webu střediska; 

 zřízení střediska technických a uměleckých oborů – sloučení části VOŠ a SPŠ, resp. 

SPŠ se SPŠT (v rozporu s optimalizačním projektem); 

 náborový materiál střediska Mariánská obsahuje sociální partnery SPŠT a nikoli VOŠ 

a SPŠ. 

V oblasti vzdělávání a organizace výuky: 

 snížení úrovně výsledků MZ za celou školu, v důsledku jednotného vyhodnocení se 

střediskem SPŠT; 

 změny ŠVP 

- zrušení současné podoby praktických MZ, 

- praxe čtvrtých ročníků pouze ve škole, zrušení na reálných pracovištích, 

- specializace oborů ICT až ve čtvrtém ročníku, 

- nezavedení předmětu Etika a morálka, 

- zrušení předmětu Rétorika a Soudobé dějiny; 

 uzavření dokončených dílen v ul. Pohraniční stráže – investice v hodnotě několik 

stovek tisíc Kč – výuka praxe se uskutečňuje ve třídách; 

 zrušení výuky nástavbového studia v prvním ročníku; 

                                                           
16

 http://www.vosassvdf.cz 
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 neotevírání nových oborů na VOŠ a SPŠ; 

 nelogické přidělování třídnictví – učitel, který ve třídě neučí; 

 neustálé změny rozvrhu; 

 zrušení výuky v pondělí od 10.00 hod. (problém pro dojíždějící žáky). 

V oblasti managementu: 

 ředitel střediska samostatně doposud nevystoupil před pedagogy – chybí vize, 

dlouhodobý záměr, strategie rozvoje školy; 

 ve vrcholovém managementu není absolvent pedagogické fakulty, ostatní mají 

zaměření, které nekoresponduje se zaměřením VOŠ a SPŠ; 

 předsedové předmětových komisí – nezkušení pedagogové; 

 vedení úseku ICT – nefundovaný pedagog bez autority; 

 neformální vedení – ZŘ SPŠ a vybraní pedagogové. 

V oblasti poskytování služeb: 

 ukončení činnosti Centra celoživotního vzdělávání – Šluknovský výběžek; 

 ukončení nájemní smlouvy s městem Varnsdorf – Studentský klub Střelnice 

(ubytovaní žáci nemají vyžití); 

 vypovězení nájemní smlouvy a ukončení činnosti SVAŠ (svářečské školy). 

V oblasti informovanosti: 

 absence komunikace vedení školy i vedení střediska se zaměstnanci – chybí osobní 

kontakt v rámci porad úseků; 

 neinformovanost zaměstnanců i odborů; 

 nezveřejňování zápisů z porad vedení; 

 Výroční zpráva ani Plán učebně výchovné práce nebyl projednán v pedagogické radě a 

pedagogové neznají jeho obsah. 
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V oblasti financování: 

 v rámci projektu EU SŠ přišlo středisko o 200 tis. Kč v důsledku sloučení; 

 pokles financí pro VOŠ a SPŠ na úkor střediska SPŠT; 

 finanční podíl střediska VOŠ a SPŠ na ISO 2000 ve výši 100 tis. Kč za dobu 3 let; 

 omezování DVPP, především pro pedagogy oborů ICT. 

V oblasti spolupráce se sociálními partnery: 

 ukončení spolupráce s NÚV Praha; 

 ztráta dotací od ČEZ a.s. Praha a ČEZ Distribuce a.s., Děčín; 

 ztráta možnosti získání postavení partnerské školy ČEZ a.s. Praha; 

 ukončení činnosti UJEP Ústí nad Labem, s fakultou pedagogickou v rámci 

detašovaného pracoviště bakalářského programu, který byl aktivní po dobu tří let. 

V oblasti atmosféry na pracovišti: 

 narušené klima na pracovišti – apatie, strach; 

 zaměstnanci si hledají práci mimo školu – za rok 2010 a 2011odchod ze školy 21 

zaměstnanců; 

 autokratický způsob řízení; rozšiřování pomluv, intrik, zastrašování zaměstnanců; 

 přestupy žáků na jiné školy; 

 migrace kvalitních pedagogů – Ing. Bannert, Mgr. Vaňková, Mgr. Hrabal, Mgr. 

Novota aj. 

V oblasti spolupráce s rodiči: 

 zrušení Rady rodičů při VOŠ a SPŠ Varnsdorf bez vědomí rodičů; 

 zvýšil se počet stížností rodičů; 

 pokles náboru žáků o cca 40 % ve školním roce 2012/2013; 
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 neschválení projektu na transformaci VOŠ na bakalářské studium – neúčast 

managementu na jednání MŠMT ČR. 

V oblasti kolektivního vyjednávání: 

 minimalizace nároků zaměstnanců plynoucí z nové kolektivní smlouvy; 

 zrušení servisu pro zaměstnance (např. dovoz jablek apod.); 

 úvaha o uvolnění rekreačního zařízení Sloup. 

7.6.1 Závěr kapitoly 

Z uvedeného výzkumu je zřejmé, že optimalizace středních škol ve Varnsdorfu má negativní 

vliv na image, klima a úroveň vzdělávání na VOŠ a SPŠ ve Varnsdorfu. Okamžitě se projevil 

poklesem zájmu o studium z řad žáků ZŠ, včetně zvýšené migrace na jiné SŠ. Nepříznivý vliv 

má i neúměrná migrace pedagogických pracovníků, kteří jsou nahrazováni nekvalifikovanými 

učiteli. Paradoxem je, že vedení školy nepodporuje dostatečně již započaté vzdělávání 

pedagogů, kteří si dokončují potřebnou kvalifikaci, a porušuje tím zákoník práce. 

Vedení a řízení lidí v pojetí současného managementu školy je v rozporu s aktuálními trendy 

řízení lidských zdrojů. Praktiky managementu jsou na úrovni šedesátých let minulého století. 
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Závěr 
Dle závěrů metody pozorování a metody rozboru dokumentů a faktů, včetně provedené 

triangulace, vyplývá z analýzy optimalizace středních škol ve Varnsdorfu následné zjištění: 

1. Schválený optimalizační projekt nemá oporu odborné i pedagogické veřejnosti, 

sociálních partnerů, v pravidlech pro vznik páteřních škol ÚK, žáků, studentů, 

rodičů, zaměstnanců VOŠ  a SPŠ i široké veřejnosti. Hypotéza se potvrdila. 

2. Realizovaná optimalizace má negativní vliv na klima školy a úroveň vzdělávání 

na VOŠ a SPŠ. Hypotéza se potvrdila. 

3. Platnost akreditací VOŠ převedením na nástupnickou organizaci je z právního 

hlediska protizákonná. Hypotézu nelze potvrdit ani vyvrátit, to přísluší pouze 

soudu. 

Optimalizace středních škol ve Varnsdorfu se vymyká běžným optimalizacím svou 

specifičností, kterou lze následně shrnout: 

 Optimalizace se dotýká tří škol, z nichž jedna poskytuje mimo střední i vyšší odborné 

vzdělání. 

 Optimalizační projekt byl předán ke schválení bez vědomí jedné ze škol. 

 Nástupnickou organizací je škola, kde je ředitel školy současně uvolněn pro výkon 

veřejné funkce (člena RÚK pro školství) a zároveň předkladatel bodu jednání ZÚK. 

 Schválená optimalizace probíhala v rozporu s pravidly pro vznik páteřních škol. 

 Platnost převodu VOŠ, resp. akreditací vzdělávacích programů na nástupnickou 

organizaci, je v rozporu se zákonem a je řešena soudní cestou. 

Z uvedených argumentů plyne poučení pro MŠMT ČR, zřizovatele i managementy škol, které 

připravují optimalizační projekty. 

Doporučení pro MŠMT ČR 

 Zlepšit dovednosti ředitelů škol v oblasti pedagogického vedení a posílení hodnocení 

těchto dovedností
17

. 

 Ministr MŠMT ČR by se měl nejprve seznámit se stanovisky svých odborů, než 

potvrdí rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku. 

                                                           
17

[23] SANTIAGO, P;  GILMORE, A;  NUSCHE, D;  SAMMONS, P; Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České 
republice, s. 20 
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 Vydat vyhlášku nebo metodický pokyn pro náležitosti postupu při optimalizaci škol 

a osnovu optimalizačního projektu, včetně kritérií hodnocení. 

 Zavést takový systém financování regionálního školství, který nebude zřizovateli 

deformován a povede k prooptimalizačním opatřením. 

 Rozšířit pravomoci ČŠI, aby před optimalizací posoudila kvalitu jednotlivých škol 

a doporučila zřizovatelům nástupnickou organizaci, tím by si MŠMT ČR udrželo vliv 

nad úrovní vzdělávání. 

 Změnit vyhlášku o konkurzech na místa ředitelů škol, aby ředitelé nebyli určováni dle 

politické příslušnosti, ale dle odbornosti a manažerských dovedností. Stanovit kritéria 

hodnocení. 

Doporučení pro zřizovatele 

 Provést důkladnou analýzu nákladovosti jednotlivých škol v kraji a stanovit 

nákladovou křivku. 

 Provést důkladnou analýzu již realizovaných optimalizací škol, vyhodnotit skutečné 

dopady a porovnat je s deklarovanými proklamacemi v optimalizačních projektech. 

 Zpracovat model efektivní školy a definovat její parametry. 

 Provést důkladnou analýzu stávající vzdělávací nabídky dle jednotlivých okresů 

a navrhnout nové obory vzdělávání požadované trhem práce. 

 Provést důkladnou analýzu demografického vývoje nejen za kraj, ale za jednotlivé 

okresy či spádové oblasti. 

 Důsledně dodržovat zákony a právní předpisy. 

 Oslovit všechny ředitele škol současně a seznámit je s možností optimalizace, aby 

byly zachovány rovné podmínky pro všechny právní subjekty. 

 Zpracovat osnovu pro optimalizační projekt, včetně kritérií hodnocení. 

 Důsledně dodržovat pravidla pro optimalizaci škol. 

 Reflektovat na případná stanoviska zúčastněných stran. 

 Vytvořit expertní tým hodnotitelů, nikoli z řad ředitelů jiných škol, ani politiků. 

 V problémových případech realizovat kulaté stoly za účasti všech zúčastněných stran 

a případně optimalizaci škol odložit, než dojde ke konsenzu. 

 Vyvarovat se v rámci optimalizace střetu zájmu veřejného funkcionáře. 
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 Zajistit dostupnost informací na webech zřizovatelů o jednotlivých školách v oblasti 

výkonů, o počtech žáků v oborech vzdělávání, počtu ubytovaných a stravovaných 

žáků apod. 

Doporučení pro managementy škol 

 Seznámit se důsledně se právními předpisy, které mají dopady na optimalizaci škol. 

 Požadovat po zřizovateli osnovu pro zpracování optimalizačního projektu. 

 Zpracovat optimalizační projekt společně s řediteli dotčených škol. 

 Získat stanoviska sociálních partnerů, zaměstnanců, odborů, školských rad apod. 

všech právních subjektů (škol), kterých se týká optimalizace. 

 Podat společný projekt s vyjádřením všech zúčastněných ředitelů. 

 

Celý proces optimalizace škol svědčí o tom, že oblasti, jako je školství, doprava aj., které 

svojí podstatou patří vyloženě do sféry odborné státní správy, jako je obrana, bezpečnost, 

finance, přenést na nižší úroveň, než jsou ministerstva, a svěřit je regionálním politikům vede 

k výsledkům, jichž jsme svědky třeba v našem městě a kraji.  

Použité argumenty (demografický vývoj, ekonomika provozu, lepší využití kvalifikovaných 

vyučujících, zvýšení vzdělanosti apod.) nejsou přesvědčivé a spíše jde pravděpodobně 

o uspokojování osobních ambicí (pramenících asi z bývalých nebo i současných animozit) 

některých regionálních politiků, a tím i k možnému zneužití politické „Moci“ k dosažení 

těchto cílů. Zároveň asi také ukazují na snadnou manipulovatelnost a zřejmě 

i nekompetentnost těch činitelů, kteří o celé akci rozhodli.  

Rozhodování zřejmě bez odpovídajícího komplexního rozboru budoucích dopadů na stav 

systému odborného školství, včetně možných scénářů a rizik s odhadem jejich 

parametrů, vede k tomu, že se dá spíše očekávat jeho postupný úpadek.  

Politici, kteří o sloučení škol rozhodli, na sebe každý osobně vzali velkou odpovědnost 

(obávám se ale, že to takto necítí). 

 

Mezi aktuální otázky vzdělávací politiky v ČR patří posouzení diference krajských školských 

systémů v oblastech financování středního školství pomocí krajských normativů, optimalizace 

středního školství, motivačních programů, územní oborové struktury a transparentnosti 

vzdělávacích systémů, včetně návrhu na řešení. Každá kapitola hodnotí vzdělávací systém 

kraje dle určitého kritéria a obsahuje návrhy řešení. 
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Mezi krajskými školskými systémy existují disproporce, které deformují kvalitu vzdělávání, 

eliminují intervenci státu v oblasti účinné realizace reformy školství. V důsledku zpolitizování 

krajského školství dochází k nelogickému slučování SŠ, k personálním výměnám ředitelů 

škol i na základě politické objednávky, neprofesionálnímu řízení, porušování principů 

normativního způsobu financování i netransparentnosti práce OŠMT. V ČR existuje 14 

různých vzdělávacích systémů. 

Uvedené skutečnosti mají jeden ze zásadních vlivů na klesající úroveň vzdělávání v ČR
18

. 

Pokud se včas nenastartují změny, lze očekávat další pokles úrovně vzdělávání a následně 

i ekonomického rozvoje
19

. 

                                                           
18

[2]McKinsey and Company. Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. 
19

[9]KALOUS, Jaroslav. Politické strany ve vztahu ke školám a ke vzdělávání. 
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Použité zkratky 

AKC – asociace kuchařů a číšníků 

CCV – centrum celoživotního vzdělávání 

ČEZ – České energetické závody 

ČSZE – Český svaz zaměstnavatelů v energetice 

EMZ – elektromontážní závody 

KÚ OŠMT – krajský úřad odbor školství mládeže a tělovýchovy 

KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

LB - Liberecký kraj 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání 

OHK – okresní hospodářská komora 

RM – rada města 

RÚK - Rada Ústeckého kraje 

SPŠ – střední průmyslová škola 

SPŠT – střední průmyslová škola technická 

SŠS a CR – střední škola služeb a cestovního ruchu 

ŠV – Šluknovský výběžek 

TU – technická univerzita 

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

ÚK – Ústecký kraj 

ÚP – úřad práce 

VOŠ – vyšší odborná škola 

ZM – zastupitelstvo města 

ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
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Projekt vytvoření páteřní školy ve Varnsdorfu 

Úvod 
V současné době dochází na středních školách Ústeckého kraje vzhledem k demografickému 
vývoji k razantnímu úbytku  žáků, který do roku 2014  dosáhne cca 30% stávajícího počtu žáků. 
Další rozvoj středního školství ve Varnsdorfu bude proto záviset na optimalizaci vzdělávací 
nabídky, prostorových a personálních podmínek a nastavení optimálních finančních toků. 
Z dlouhodobého hlediska je jediným perspektivním řešením vznik jednoho silného subjektu, který 
je schopný rozvoj středních škol efektivně zajistit. Předkládáme návrh vytvoření jedné střední 
školy, který řeší dlouhodobé a optimální fungování středního odborného školství ve Varnsdorfu a 
zabezpečí potřeby trhu práce a zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů v okrese Děčín i v 
sousedních regionech.Do projektu vstupují tyto školy:  

Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf, Mariánská 1100 
Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703 

1. Stručný popis situace středních škol ve Varnsdorfu 
a)   Aktuální oborová skladba 
 Ve městě Varnsdorf sídlí 3 střední školy zřizované Ústeckým krajem: 

 Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf 
Škola patří mezi největší školy Ústeckého kraje, má 917 žáků denního studia, zajišťuje i dálkové 
studium pro 66 žáků. V maturitních oborech studuje 60% žáků. Vyučuje obory  hotelnictví, 
cestovního ruchu, gastronomie, ekonomiky a osobních služeb. Kapacita (983 žáků) je naplněna na 
100 %. Škola má vlastní domov mládeže s kapacitou 273 lůžek.  

         Oborová skladba a počty žáků -  denní studium 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

65-42-M/004 M denní Hotelnictví a turismus 0 47 32 39 118 

65-42-M/01 M denní Hotelnictví 53 0 0 0 53 

63-41-M/040 M denní Informatika v ekonomice 24 15 0 19 58 

65-42-M/011 M denní Služby cestovního ruchu 0 24 18 0 42 

82-41-M/022 M denní Modelářství a návrhářství oděvů 10 10 5 0 25 

64-42-M/024 M denní Management textilu a oděvnictví 0 0 0 19 19 

65-42-M/02 M denní Cestovní ruch 28 0 0 0 28 

31-58-H/001 H denní Krejčí 0 0 4 0 4 

64-41-L/524 L/5 denní Podnikání 66 33 0 0 99 

65-53-H/001 H denní Číšník, servírka 0 21 28 0 49 

65-51-H/01 H denní Kuchař - číšník 79 0 0 0 79 

65-52-H/001 H denní Kuchař 0 23 25 0 48 

65-51-H/002 H denní Kuchař - číšník pro pohostinství 0 15 11 0 26 

69-51-H/001 H denní Kadeřník 32 26 25 0 83 

69-41-L/004 L/0 denní Kosmetička 32 20 27 16 95 

69-55-E/005 E denní 
Práce ve zdr. a soc. zařízeních - 
pečovatelské práce 

10 12 8 0 30 

65-52-E/001 E denní Kuchařské práce 14 13 13 0 40 



 

36-67-E/002 E denní Stavební práce 15 6 0 0 21 

        917 

 
         Oborová skladba a počty žáků - dálkové studium 

64-41-L/524 L/5 dálková Podnikání  34 17 15 0 66 

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf 
Škola má  597 žáků denního studia, zajišťuje i dálkové studium 196 žáků. Vyučuje obory 
elektrotechnické, informatiky, administrativy, veřejné správy,  dobíhají  obory strojírenské. 
Kapacita (920 žáků) je naplněna na 86 %. Škola provozuje vlastní domov mládeže s kapacitou 
180 lůžek, budova (systém Kord) je však na hranici 30-leté životnosti. 

Oborová skladba a počty žáků - denní studium 
KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

68-43-N/04 N denní Veřejnosprávní činnost 52 17 12 0 81 

26-47-N/04 N denní Informační technologie 12 10 10 0 32 

26-41-M/002 M denní Elektrotechnika 6 13 11 6 36 

23-41-M/001 M denní Strojírenství 0 0 8 6 14 

82-41-M/007 M denní 
Propagační výtvarnictví - propagační 
grafika 

18 19 11 0 48 

26-47-M/002 M denní Elektronické počítačové systémy 18 15 31 39 103 

26-47-M/003 M denní 
Informační technologie - aplikace 
osobních počítačů 

70 55 63 52 240 

82-41-M/034 M denní 
Tvarování průmyslových výrobků - 
průmyslový design 

0 0 0 7 7 

78-42-M/001 M denní Technické lyceum 0 10 11 8 29 

78-42-M/01 M denní Technické lyceum 7 0 0 0 7 

        597 

           SPŠ – Oborová skladba a počty žáků – dálkové studium 

26-47-N/04 N dálková Informační technologie 41 5 0 0 46 

26-41-N/04 N dálková Výroba, přenos a užití elektrické energie 4 0 0 0 4 

68-43-N/04 N dálková Veřejnosprávní činnost 70 29 11 0 110 

26-41-L/506 L/5 dálková Provozní elektrotechnika 10 9 9 0 28 

23-43-L/506 L/5 dálková Provozní technika 7 1 0 0 8 

        196 

 Střední průmyslová škola technická Varnsdorf 
Škola má  395 žáků denního studia, z toho 40 % (162 žáků) v maturitních oborech. Vyučuje 
obory strojírenské, elektrotechnické, automobilní, dřevozpracující a administrativní. Pro 
ubytování žáků využívá domova mládeže SŠS a CR Varnsdorf. Kapacita (407 žáků) je naplněna 
na 97 %.   
  Oborová skladba a počty žáků - denní studium 

KKOV Typ Forma Název oboru 1.r 2.r 3.r 4.r ∑ 

23-41-M/001 M denní Strojírenství 28 20 0 0 48 

23-45-L/001 L/0 denní Mechanik seřizovač 19 18 22 12 71 

26-43-L/001 L/0 denní Mechanik elektronik 12 0 0 0 12 

23-68-H/001 H denní Automechanik 22 14 27 0 63 

26-57-H/001 H denní Autoelektrikář 0 0 7 0 7 

23-51-H/001 H denní Zámečník 24 8 4 0 36 

23-55-H/002 H denní Klempíř - strojírenská výroba 12 10 11 0 33 



 

33-56-H/001 H denní Truhlář 12 7 11 0 30 

23-56-H/001 H denní Obráběč kovů 12 12 11 0 35 

26-51-H/001 H denní Elektrikář 12 10 0 0 22 

23-43-L/506 L/5 denní Provozní technika 0 5 0 0 5 

26-51-H/002 H denní Elektrikář - slaboproud 0 0 7 0 7 

64-41-L/524 L/5 denní Podnikání 21 5 0 0 26 

        395 

  



 

b) přehled spravovaných nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje 
SŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská 2166 

Účel využití Adresa 
Vlastnické 
právo 

Správa 
nemovitostí 

Poznámka 

Budova SŠS a CR,admin., 
teor.,prakt.výuka, DM 

Bratislavská 2166, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

 

Budova odl. prac., prakt. 
výuka, DM 

Národní 2589, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

 

Budovy odl. prac., 
teor.,prakt.výuka 

Kostelní 723, Varnsdorf Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

 

Budova odl. prac., teorie Čelákovická 747, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

 

Vzdělávací středisko, 
terciální vzd., praxe 

Karlova 3317, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

 

Dočasné stavby (STAMO) Žitavská bez č.p. 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SŠS a CR 
Varnsdorf 

návrh na odprodej 

            VOŠ a SPŠ, Varnsdorf, Mariánská 1100 

Účel využití Adresa 
Vlastnické 
právo 

Správa 
nemovitostí 

Poznámka 

Budova SPŠ –admin., 
prakt.výuka, DM 

Mariánská 1100, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

 

Garáže Střelecká ul., bez č.p., 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

 

Dílny – odloučené 
pracoviště, prakt.výuka 

Pohraniční stráže 2526, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

Částečný pronájem 
cizím uživ. 

Ubytovna – využita pouze 
část budovy 

Mariánská 1139, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

 

Rekreační středisko Radvanec č.e. 166 Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

Částečný pronájem 
cizím uživ. 

Ocelová hala 
 

Josefa Lady 678, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

Částečný pronájem 
cizím uživ. 

Mycí rampa Josefa Lady 678, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

 

Sklad hořlavin Josefa Lady 678, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf 

užíváno soukr. 
osobou 

 SPŠT Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf 

Účel využití Adresa 
Vlastnické 
právo 

Správa 
nemovitostí 

Poznámka 

Budova SPŠT – admin., 
teor.,prakt.výuka 

Karolíny Světlé 2703, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SPŠT 
Varnsdorf 

 

Dílny – odloučené 
pracoviště,prakt.výuka 

Josefa Lady 3263, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SPŠT 
Varnsdorf 

 

Výukový polygon – 
montáže VN 

Josefa Lady 3263, 
Varnsdorf 

Ústecký kraj SPŠT 
Varnsdorf 

 

c) v cizím vlastnictví, kde je škola v nájmu 
            VOŠ a SPŠ, Varnsdorf, Mariánská 1100 

Účel využití Adresa 
Vlastnické 
právo 

Správa 
nemovitostí 

Poznámka 

Budova VOŠ – pronajata 
celá budova, 
výuka pouze v přízemí 
budovy 

Střelecká 1800, 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf +  
VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf  

Využívání 
s Gymnáziem 
Varnsdorf a ZŠ 
Varnsdorf 

Rodinná vila – školní byt, 
učebny ZŠ 

BjarnataKrawce 2408, 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf +  
VOŠ a SPŠ 

 



 

Varnsdorf  

Objekt Střelnice vč. 
restaurace („studentské 
centrum“) 

Boženy Němcové 476, 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf 

Město 
Varnsdorf +  
VOŠ a SPŠ 
Varnsdorf  

Pro výuku 
nevyužívána, 
restaurace 
pronajata  



 

2. Zdůvodnění návrhu na vytvoření páteřní školy 
Návrh řeší problémy středního školství ve Varnsdorfu: 

 nutnost investic do infrastruktury středních škol ve Varnsdorfu, což při existenci tří subjektů 
přináší jistou duplicitu investic; 

 očekávané snížení počtu žáků na středních školách o cca 30% do roku 2014; 

 hospodaření škol s rozsáhlým majetkem, který jim historicky sloužil před rokem 1989 a byl 
dimenzován na vyšší počty žáků a jiné spektrum oborů; část tohoto majetku je nevyužita 
a jeho provoz a údržba vyžaduje nemalé náklady; 

 VOŠ a SPŠ má část budov využívaných pro výuku pronajatu od Města Varnsdorf; 

 2 domovy mládeže včetně stravovacích zařízení ve městě; 

 duplicita vzdělávací nabídky nebo zaměření oborů - nutnost dvojího vybavování škol 
technikou (tento problém se dále prohloubí po zahájení výuky oborů podle ŠVP sloučením 
více oborů pod jeden RVP = výuka podle jednoho vzdělávacího programu na více školách); 

 nebezpečí výrazného poklesu žáků na VOŠ při očekávané změně pravidel pro tento typ studia 
(viz. Bílá kniha terciálního vzdělávání); 

 některé budovy jsou ve špatném technickém stavu a je nutné řešit jejich další využití pro 
potřebu školství; 

 
Pozitiva navrhovaného řešení ( podrobněji viz SWOT analýza): 
Sloučením tří výše uvedených středních škol do jednoho subjektu dojde k postupnému řešení všech 
uvedených problémů středního školství ve Varnsdorfu. 
Především: 

 zachování vzdělávací nabídky při odstranění duplicit; 

 opuštění nadbytečných kapacit s jejich možným odprodejem; 

 opuštění pronajatých prostor; 

 racionalizace ubytovacích a stravovacích kapacit; 

 optimalizace investičních nároků škol; 

 úspory pracovníků, mzdových a provozních nákladů; 

 zvýšení prostupnosti vzdělávací nabídky středního školství ve Varnsdorfu; 

 zvýšení kvalifikovanosti pedagogického sboru; 

 zvýšení kvality vzdělávacího procesu; 

 zefektivnění systému dalšího vzdělávání, rekvalifikačních kurzů a vytvoření jediného centra 
dalšího vzdělávání; 

 rozšíření vzdělávací nabídky v programech DVPP; 

 optimalizace procesu získávání a čerpání prostředků z evropských fondů; 

 nastavení optimálních podmínek pro spolupráci se sociálními partnery, úřady práce 
a podnikatelskou sférou; 

 vyšší využití dílen, odborných učeben a vybavení škol při možnosti zvyšování jejich technické 
úrovně vzhledem k soustředění finančních prostředků; 

 rozšíření spolupráce s vysokými školami; 
 
Mimo výše uvedených pozitiv jsme si vědomi i možného nebezpečí – hrozeb, např. možné přesuny 
tříd v rámci organizování výuky, přecházení či převedení učitelů na jiná pracoviště atp.  
Tomuto bude věnována zvláštní pozornost s cílem minimalizace těchto negativních dopadů. 
Snahou bude ponechat vzdělávání ve stávajících školních budovách s dosavadním učitelským 
sborem.



 

Návrh výsledného stavu 
a) nová oborová skladba v páteřní škole 

SŠS a CR Varnsdorf   VOŠ a SPŠ Varnsdorf SPŠT Varnsdorf 
65-42-M/02 
Cestovní ruch 

 68-43-N/04    
Veřejnosprávní činnost 

 23-45-M/004  
Silniční doprava 

63-41-M/01     
Ekonomika a podnikání 

68-43-N/001  
Informatika ve státní správě 

64-42-M/003  
Strojírenská techn. 
administrativa 

65-42-M/01     
Hotelnictví 

26-47-N/04      
Informační technologie 

23-41-M/001    
Strojírenství 

63-41-M/040  
Informatika v ekonomice 

26-41-N/04   
Výroba, přenos a užití  elektr. 
energie 

26-43-L/001     
Mechanik elektronik 

64-42-M/024  
Management textilu a oděvnictví 

26-47-M/002 
Elektronické počítačové systémy 

23-45-L/001     
Mechanik seřizovač 

82-41-M/022 
Modelářství a návrhářství oděvů 

 26-41-M/01  
Elektrotechnika 

 26-57-H/001  
Autoelektrikář 

68-43-M/001  
Veřejnosprávní činnost 

 18-20-M/01   
Informační technologie 

 23-68-H/001    
Automechanik 

69-41-L/004    
Kosmetička – vizážistka 

 82-41-M/007    
Propagační výtvarnictví 

 23-55-H/002  
Klempíř – strojírenská výroba 

69-51-H/001    
Kadeřník 

 23-41-M/01  
Strojírenství 

 26-51-H/001    
Elektrikář 

65-51-H/01      
Kuchař-číšník 

 78-42-M/01  
Technické lyceum 

 23-56-H/001   
Obráběč kovů 

31-58-H/001    
Krejčí - modelová tvorba oděvů 

 82-41-M/034  
Tvarování průmyslových výrobků 

 66-53-H/003    
Operátor(ka) skladování 

36-67-E/002   
Stavební práce 

 64-41-L/524  
Podnikání 

 33-56-H/001    
Truhlář 

65-52-E/001    
Kuchařské práce 

 26-41-L/506  
Provozní elektrotechnika 

 23-51-H/001    
Zámečník 

69-55-E/005    
Práce ve zdrav. a sociálníchzaříz. 

 23-43-L/506   
Provozní technika 

 26-41-L/501  
Elektrotechnika 

64-41-L/524    
Podnikání 

   64-41-L/524     
Podnikání 

    23-43-L/506     
Provozní technika 

 
 

Větev oborů ICT a VOŠ Větev oborů cestovního ruchu a služeb  Větev technických oborů 

26-47-N/04  
Informační technologie 

63-41-M/040  
Informatika v ekonomice 

23-41-M/01  
Strojírenství 

68-43-N/04   
Veřejnosprávní činnost 

82-41-M/007  
Propagační výtvarnictví-propag. grafika 

26-41-M/01   
Elektrotechnika 

26-41-N/04      
Výroba, přenos a užití el. energie 

65-42-M/02 
Cestovní ruch 

23-45-M/004    
Silniční doprava 

68-43-N/001    
Informatika ve státní správě 

63-41-M/01  
Ekonomika a podnikání 

78-42-M/01   
Technické lyceum 

18-20-M/01   
Informační technologie 

65-42-M/01  
Hotelnictví 

64-42-M/003  
Strojírenská techn. administrativa 

82-41-M/034   
Tvarování prům. výr.-prům. design 

64-42-M/024  
Management textilu a oděvnictví 

23-45-L/001   
Mechanik seřizovač 

26-47-M/002    
Elektronické počítačové systémy 

82-41-M/022   
Modelářství a návrhářství oděvů 

26-43-L/001  
Mechanik elektronik 

 68-43-M/001  Veřejnosprávní činnost 26-41-L/501  Elektrotechnika 

 69-41-L/004   Kosmetička – vizážistka 23-43-L/506  Provozní technika 

 64-41-L/524   Podnikání 23-55-H/002     
Klempíř - strojírenská výroba 

 66-53-H/003   Operátor(ka) skladování 23-68-H/001 Automechanik 

Pozn.: barevně označeny duplicitní obory 69-51-H/001   Kadeřník 26-57-H/001 Autoelektrikář 

 65-51-H/01     Kuchař-číšník 26-51-H/001 Elektrikář 

 

VOŠ a SŠ Varnsdorf 



 

 31-58-H/001   Krejčí - modelová tvorba 
oděvů 

23-56-H/001 Obráběč kovů 

 36-67-E/002   Stavební práce 33-56-H/001  Truhlář 

 65-52-E/001   Kuchařské práce 23-51-H/001  Zámečník 

 69-55-E/005   Práce ve zdrav. a soc. zař.  

 



 

Přehled oborů zaváděných pro ucelení vzdělávací nabídky v souladu se záměry sloučení škol ve 
Varnsdorfu: 
Zavedení oborů: 

- počítačová grafika v technických oborech– obor VOŠ 
- cestovní ruch – obor VOŠ 
- strojírenství – obor VOŠ 
- hotelnictví – obor VOŠ 
- karosář – obor SŠ 
- bezpečnostně právní činnost – obor SŠ 

b) přehled nemovitostí využívaných páteřní školou 

Budova SŠS a CR, Bratislavská 2166, Varnsdorf 

Budova SPŠ, Mariánská 1100, Varnsdorf 

Budova SPŠT, Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf 

Budova SPŠT, Josefa Lady 3263, Varnsdorf 

Budova SŠS a CR, Národní 2589, Varnsdorf 

Budova VOŠ a SPŠ, Pohraniční stráže 2526, Varnsdorf 

Budova SŠS a CR, Kostelní 723, Varnsdorf 

Budova SŠS a CR, Čelakovická 747, Varnsdorf 

Budova VOŠ a SPŠ, Mariánská 1100, Varnsdorf 

Garáže, Střelecká ul., bez č.p., Varnsdorf 

Budova SŠS a CR, Karlova 3317, Varnsdorf 

Budova VOŠ a SPŠ, Mariánská 1139, Varnsdorf – Ústecký kraj 

c) přehled nemovitostí k uvolnění vlastníkovi 

Rekreační středisko, Radvanec č.e. 166, vč. pozemku – Ústecký kraj 

Část objektu – ocelová hala, Josefa Lady 678, Varnsdorf, vč. pozemku – Ústecký kraj 

Mycí rampa, Josefa Lady 678, Varnsdorf – Ústecký kraj 

Výukový polygon – montáže VN, Josefa Lady 3263, Varnsdorf – Ústecký kraj 

Budova VOŠ, Střelecká 1800, Varnsdorf – pronájem Města Varnsdorf 

Rodinná vila – BjarnataKrawce 2408, Varnsdorf – pronájem Města Varnsdorf 

Budovy Stamo, Žitavská – bez č.p., Varnsdorf 

 
Bude zváženo další využití Střelnice – „Studentského centra“ pro školské účely s případným 
předáním Městu Varnsdorf.  
d) přehled předpokládaných investic a odhad jejich rozsahu 

 Propojení počítačových sítí – 0,6 mil. Kč 

 Vytvoření specializovaných ateliérů pro umělecké obory – 0,5 mil. Kč 

 Rekonstrukce učeben teoretické výuky v 1. patře hlavní budovy SPŠT – Karolíny Světlé 2703 – 
3 mil. Kč 

 Rekonstrukce školní jídelny v objektu SPŠT – Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf – 3 mil. Kč 

 Rekonstrukce školních šaten v objektu SPŠT – Karolíny Světlé 2703 a Josefa Lady 3263, 
Varnsdorf – 4 mil. Kč 

  



 

3. Návrh řídící struktury páteřní školy 

Pro optimální zvládnutí procesu slučování středních škol a dále bezproblémové fungování 

sloučeného subjektu navrhujeme určení nástupnické organizace Střední školy služeb a cestovního 

ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166 a to především z těchto důvodů: 

1. výrazně vyšší počet žáků než mají ostatní školy  
2. zkušenosti s různými typy oborů (učební, studijní, nástavby, spec. školství, kurzy, spolupráce 

s VŠ, atd.)  
3. vytvořený strukturovaný systém řízení velké školy 
4. zkušenosti se slučováním škol v minulosti 
5. dobré výsledky ve výchově a vzdělávání žáků 
6. zkušenosti školy z projektové činnosti, s rekvalifikačními kurzy, s dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků, atd. 
7. vysoký rozvojový potenciál školy 
8. dobré prostorové, materiální a personální  podmínky 

 

Návrh organizační struktury nového subjektu: 

Pro optimální fungování sloučeného subjektu bude rozhodující optimalizace řízení, protože vznikne 

subjekt s více než 2000 žáky. Předpokládáme převzetí modifikovaného systému řízení SŠS a CR 

Varnsdorf, což znamená vytvoření vnitřně strukturovaného systému oborů středního a vyššího 

odborného školství rozděleného do tří hlavních skupin řízených zástupci ředitele: 

1. technického vzdělávání,  
2. oborů cestovního ruchu a služeb 
3. oborů informačních a komunikačních technologií a VOŠ. 
 

Dále budou vytvořeny dva úseky:  

3. školských služeb – domov mládeže, školní stravování, investice a údržba budov,  
4. ekonomický – ekonomika školy, projekty, rekvalifikace, 
 

které budou řízeny vedoucími úseků. Tento systém zaručí zachování úrovně, kvality, oborů a 

počtu žáků v technickém vzdělávání na sloučené škole. Předpokládáme maximální využití řídících 

pracovníků slučovaných škol. 

 



 

„Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf“ 

Ředitel 

 
 
 
 

ZŘ pro obory cestovního ruchu a služeb ZŘ pro ICT a VOŠ  ZŘ pro technické obory 
Vedoucí úseku školských služeb – DM, ŠJ, 

opravy a údržba 
Vedoucí ekonomického úseku 

  

 
 
 
 

  

Vedoucí učitel 
pro TV 

Vedoucí učitel pro PV 
Vedoucí 

učitel ICT 

Vedoucí 
učitel 
VOŠ 

Vedoucí učitel 
pro TV 

Vedoucí učitel 
pro PV 

Vedoucí DM Vedoucí ŠJ 
Vedoucí 

TÚ 

Vedoucí 
personálního 

odd. a 
účtárny 

Vedoucí 
projektů a 

rekvalifikací 

  

 
 
 
 

  

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

Vzdělávací 
středisko 

  
Vedoucí 

odloučeného 
pracoviště 

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

Údržba, 
investice, 

úklid, 
zásobování 

Vedoucí 
odloučeného 

pracoviště 

 

    

 
 
 
 

    

Učitelé Učitelé 
Provozní 

pracovníci 
Učitelé Učitelé Učitelé Učitelé Vychovatelé Pracovníci ŠJ 

Provozní 
pracovníci 

Účetní 
Projektoví 
manažeři 

 
Vzniklá škola bude mít v základním členění středního školství větev cestovního ruchu a služeb, ICT a VOŠ a větev technickou. Každá větev bude mít samostatnost 
ve všech oblastech mimo rozpočtu (tzn. ve vzdělávací, náborové, personální, finanční, organizační, investiční a rozvojové činnosti). Rozpočet bude po stanovení 
zřizovatelem rozpočítán dle počtu žáků na jednotlivá střediska daná odvětvovou strukturou. 

  



 

5. SWOT analýza 

 Přednosti Nedostatky Příležitosti Hrozby 

Lidé 
(pedagogičtí a 
nepedagogičtí 
pracovníci,  
rodiče, žáci) 

 Zvýšení kvality pedagogického 
sboru 

 Úspora mzdových nákladů 

 Lepší zastupitelnost učitelů 

 Zjednodušení komunikace 
s rodiči při přestupu žáků 

 Redukce pracovních míst  

 Obtížnější komunikace mezi 
pracovníky 

 Tendence k nivelizaci výuky 
v různých typech oborů 

 Obtížnější orientace rodičů a žáků 
ve velkém celku 

 Lepší ohodnocení práce 
kvalitních pracovníků 

 Efektivnější využití aprobace a 
kvalifikace učitelů v přímé 
vyučovací povinnosti 

 Jednodušší zavádění moderních 
metod výuky 

 Využití dočasně volných kapacit 
pro terciérní vzdělávání 

 Rozšíření systému dalšího 
vzdělávání 

 Nárůst sociálně 
patologických jevů u žáků 

 Zvýšená náročnost řízení 
(rozvrhy, komunikace, ..) 

 Nechuť spolupracovat 

 Možné přesuny žáků v 
rámci výuky mezi školními 
objekty 

 Negativní změny v 
organizaci výuky 

Ekonomika  Odstranění duplicit ve 
financování potřeb škol 

 Transparentní financování 

 Snadnější příprava finančních 
plánů 

 Efektivnější využití budov 

 Jedno město – jedna škola – 
jedna investice 

 Uvolnění nadbytečných objektů 
s možným odprodejem 

 Uvolnění pronajatých prostor 

 Úspora provozních nákladů 

 Nárůst počátečních nákladů 
a investic 

 Efektivní využití společných 
prostor pro vzdělávací účely 

 Racionalizace  ubytovacích a 
stravovacích kapacit 

 Kontrola hospodaření 
a mapování vývoje – vztah 
zřizovatel – škola – instituce 

 Zvýšení finančních prostředků 
na materiál a zkvalitnění výuky 

 Lepší možnosti čerpání fondů 
EU 

 Optimalizace  investičních 
nároků  škol  

 Překonání období populačních 
výkyvů 

 Růst ceny nemovitostí 
v budoucnu 

 Závislost na vývoji spádové 
lokality 

 Není přesně znám počet a 
finální tvar páteřních škol 

 Dočasné zvýšení 
nákladovosti slučovaných 
škol – technické obory – 
dílny, technologie, přístroje 

Vzdělávání  SŠ se širokou vzdělávací 
nabídkou – možnost kombinace 
oborů 

 Zařazení nových oborů dle 
poptávky trhu práce 

 Soustředění „mozků“ na jednom 
místě 

 Jednodušší komunikace 
s potencionálními 
zaměstnavateli 

 Prostupnost vzdělávacího 
procesu (horizontální i 
vertikální) 

 Náročnost na organizaci času a 
prostoru 

 Počáteční náklady na vytváření 
nového vzdělávacího subjektu 

 

 Zlepšení podmínek pro výkon 
praxe přímo ve škole 

 Zlepšení a zintenzivnění 
spolupráce s trhem práce 

 Možnost zřízení školního 
poradenského centra, včetně 
psychologické poradny 

 Zvýšení aktivity v oblasti 
celoživotního učení 

 Intenzivnější spolupráce 
s univerzitami a vysokými 
školami 

 Organizační náročnost 

 Počáteční nechuť ke 
spolupráci 

 Normativní metoda 
financování – znevýhodnění 
škol s nákladným provozem 
(nákladné vzdělávací 
programy) 

 Náročnost a časová 
prodleva při uspořádání 
programů a prostor 



 

Příloha č. 2 

 

Postup vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým 
krajem a normativní financování jejich provozních nákladů do roku 

2009 - 2010  

Část A – páteřní školy  

I. Východiska  

I. 1 Dlouhodobý záměr  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2005/2008, kapitola 
IV.1.2 Finanční nároky na rozpočet kraje na straně 48 uvádí:  

„Jedním z klíčových ukazatelů, který ovlivňuje objem provozních prostředků nutných k řádnému chodu 
krajských škol, je počet žáků, které školy vzdělávají. Na základě demografického vývoje se 
předpokládá, že do roku 2010 poklesne celkový počet žáků v systému krajského školství cca o 3000. 
To představuje úbytek 100 zcela naplněných tříd, který povede k uvolnění částí dosud plných školních 
prostor, budov, dílen a obslužných školských zařízení“.  

Vzhledem k normativnímu financování provozních nákladů školství, kdy základ rozpočtu školy je 
tvořen vztahem normativ x žák ( od roku 2009 jak normativ v přímých nákladech, tak i normativ 
provozních nákladů), bude pokles žáků zákonitě znamenat snížení příjmů zejména málopočetných 
škol.  

„Kraj proto bude postupně, v návaznosti na konkrétní situaci v jednotlivých druzích a typech škol, s 
ohledem na místní specifika, přizpůsobovat rozsah využívaného nemovitého majetku skutečným 
potřebám škol. Jako efektivní se jeví zejména postupné slučování škol s příbuznou vzdělávací 
nabídkou, které působí v jedné spádové oblasti, do větších celků a odprodej zbytného zejména 
nemovitého majetku. Tím bude zajištěn dostatečný objem provozních prostředků na kvalitní vybavení 
a údržbu škol.“  



 

I.2. Demografický vývoj  

Tab.: Vývoj počtu potenciálních žáků středních škol v Ústeckém kraji uvádí tabulka: 

Školní rok  2002/  

03  

2003/  

04  

2004/  

05  

2005/  

06  

2006/  

07  

2007/  

08  

2008/  

09  

2009/  

10  

Demografická projekce  skutečnost  předpoklad  výhled  

Mládež ve věku 15let  10 781  10 888  10 363  10 458  10 508  10 069  10 389  9 061  

Věková skupina 15-18 
let  

43 849  43 799  43 070  42 460  41 229  41 500  40 200  40 000  

 

Z výše uvedených skutečností a předpokladů plyne nutnost nastavení soustavy středních škol 
zřizovaných krajem tak, aby skupina obyvatel kraje ve věku 15 – 19 let měla dostatečný přístup ke 
střednímu vzdělání v odpovídající škále oborů vzdělání. A zároveň, aby počet, skladba a velikost škol 
zaručovaly optimální efektivitu finančních prostředků vložených do vzdělávání. K zajištění tohoto úkolu 
však nestačí změnit velikost a rozmístění škol na území kraje, je třeba rovněž zajistit průhledné a 
efektivní financování chodu škol.  

II. Základní principy:  

1. Garantovat dostupnost a úplnost vzdělávací nabídky na území Ústeckého kraje v návaznosti na 
požadavky trhu práce (zejména zaměstnavatelských svazů a investorů) a na vývoj počtu žáků 
a s ohledem na systém dalšího vzdělávání.  

2. Zachování škol s jedinečnou vzdělávací nabídkou (SPgŠ, konzervatoř…)  

3. Větší počet škol zachovat zejména v tradičních sídlech s ohledem ekonomičnost provozu škol a 
to dle možností s úplnou vzdělávací nabídkou  

4. V ostatních lokalitách vytvořit jednu střední školu dle možností s úplnou původní vzdělávací 
nabídkou  

5. Optimální počet žáků v jednom samostatném právním subjektu vykonávajícím činnosti školy by 
neměl být nižší než 400 (s výjimkou škol podle bodu 1)  

6. Spolupráce s řediteli škol při tvorbě lokálních projektů, maximální využití aktivity samotných škol 
při realizaci soustavy páteřních škol  

7. Dle možností zapojení zaměstnavatelských subjektů do tvorby projektů páteřních škol dle 
příslušných spádových lokalit  

8. Veškeré realizované procesy musí vycházet z platné legislativy a realizovány budou moci být 
na základě platných rozhodnutí správce rejstříku škol a školských zařízení tj.MŠMT 

 
III. Postup tvorby návrhu soustavy páteřních škol  

1. Podrobná statistická analýza vývoje situace ve školství, zejména s ohledem na počty žáků a 
zájem o jednotlivé typy středního vzdělávání ve vztahu ke konkrétním typům škol a lokalit  

2. Vytvoření systému provozních normativů k stanovení výše příspěvku zřizovatele pro daný druh 
školy  

3. Stanovení hraničního limitu celkového počtu žáků školy při zohlednění počtu nabízených a 
realizovaných oborů vzdělání na 250 a méně žáků  

4. Předání základních informací o vývoji situace a předpokládaném vývoji ředitelům škol  

5. Výzva ředitelům zejména malých škol k hledání partnerů a přípravě projektů na vytváření 
větších právních subjektů vykonávajících činnost školy  

6. Příprava výsledného modelu sítě škol pro rok 2010 na základě podaných projektů, návrhů a 
dohod škol a školských zařízení a principů tvorby sítě páteřních škol, včetně návrhu časového 
harmonogramu. Přímý vstup zřizovatele by byl použit až v případě, kdy školy, které budou v 
kategorii „neufinancovatelných“, nepodniknou žádné kroky k řešení své situace  

7. Vyžádání stanovisek dotčených obcí  



 

8. V případě, že některé obce projeví zájem o zachování původního počtu a rozložení středních 
škol oproti navrženým racionalizačním opatření, bude jim učiněna nabídka na převzetí škol do 
plné kompetence včetně zřizovatelských funkcí, movitého a nemovitého majetku  

 
IV. Základní možná struktura soustavy páteřních škol do roku 2010:  

území okresu Děčín:celkem12-13 středních škol, z toho 5 v Děčíně,2 gymnázia–tři pracoviště  

území okresu Chomutov: celkem 10 škol, z toho v Chomutově 6, 3 gymnázia  

území okresu Most: celkem 8 škol z toho 6 v Mostě, 2 gymnázia – tři pracoviště  

území okresu Teplice: celkem 8 škol z toho 6 v Teplicích, 2 samostatná gymnázia  

území okresu Litoměřice:celkem 8 škol z toho 3 v Litoměřicích,2-3 gymnázia (tři pracoviště)  

území okresu Louny: celkem 6-4 školy, 3-2 v Lounech, 3 gymnázia  

území okresu Ústí nad Labem: celkem 10 škol, z toho 9 v Ústí nad Labem, 2 gymnázia  

Konečný počet a finální tvar jednotlivých páteřních škol nelze v současné době přesně stanovit. 
Projekt je rozložen do 3-4 let a každý další krok vždy znova bude uvažovat aktuální situaci v počtech 
žáků, naplněnost oborů, poptávku trhu práce a celkový vývoj spádové lokality uvažované páteřní školy 
a jejích jednotlivých potenciálních pracovišť.  

Po vytvoření soustavy páteřních škol by v kraji měly působit jen 4 školy s počtem žáků nižším než 
300. Počet žáků ve většině škol by se měl pohybovat od 400 do max. 1300 žáků.  

V. Harmonogram  

2006  

vytvoření a experimentální ověření normativního stanovení příspěvku zřizovatele na provozy 
škol a školských zařízení  

vytvoření modelu sítě páteřních škol  

zadministrování všech kroků spojených s realizací sloučení škol v Chomutově a Štětí  

zohlednění vývoje stavu škol k 30.9.2006 – návrh na sloučení školy při nemocnici v Ústí nad 
Labem se speciální základní školou a sloučení gymnázia v České Kamenici s gymnáziem v 
Děčíně z důvodu poklesu počtu žáků a odchodu ředitelů malých škol.  

projednání a schválení modelu páteřních škol včetně harmonogramu a postupu  

 
2007  

normativní stanovení příspěvku zřizovatele – dolaďování systému na základě zkušeností z 
roku 2006  

projednání a schválení první série racionalizačních projektů podaných školami – celkem 5 
projektů  

příprava a projednání druhé série – 9 projektů  

 
2008  

definitivní přechod na provozní normativ při stanovení příspěvku zřizovatele  

projednání a schválení druhé série racionalizačních projektů podaných školami – celkem 9 
projektů  

příprava a projednání třetí série – 10 projektů  

 
2009  

systém páteřních škol by měl být vytvořen s tím, že v prvním roce lze u každého sloučení 
očekávat vícenáklady. V dalších letech by náklady na nový subjekt měly klesat  

 
  



 

VI. Závěr  
V systému by v roce 2010 nemělo zbýt více než 58 výchovně vzdělávacích center – příspěvkových 
organizací kraje oproti počtu 86 v roce 2005. V případě úplné realizace záměru by mohlo být uvolněno 
k prodeji postupně asi 9 budov. Řada prostor, které jsou nyní využívány ke vzdělávání a nejsou v 
majetku kraje (platí se nájem) by měla být opuštěna na základě efektivnějšího využití společných 
prostor sloučených škol. 
Kromě racionalizace systému středního vzdělávání by měla být souběžně realizována taková 
opatření, jednání a postupy, které by vedly ke zrušení zařízení pro volný čas, která dosud zřizuje kraj 
s výjimkou zařízení s krajskou působností. Obcím by bylo umožněno, aby v případě zájmu převzaly 
tato zařízení včetně jimi spravovaného krajského majetku do svého vlastnictví a kompetencí. Stejný 
postup by měl být souběžně realizován v případě základních uměleckých škol.  
Očekávaný ekonomický přínos by mohl po postupném realizování programu v letech 2007 – 2010 činit 
až 15% provozních a 10% mzdových prostředků oproti roku 2006. Dále lze předpokládat postupné 
uvolnění řady dosud využívaných budov, zejména těch, které nejsou v majetku kraje ( v první etapě 
do roku 2010 cca 10 budov) a v řadě případů efektivnější využití stávajících budov rovnoměrným 
způsobem tam, kde jedna škola se tísní v nedostatečných prostorách a v partnerské škole jsou 
naopak prostory nevyužívané.  

Část B – provozní normativy  
Normativní financování provozu škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem pro 
rok 2007  
I. Úvod  
Všechny kraje hledají možnosti jak co nejobjektivněji stanovit příspěvek zřizovatele na krytí 
provozních nákladů svých škol a školských zařízení s cílem zajistit průhlednost financování a zároveň 
usnadnit ředitelům škol kvalitní přípravu finančních plánů.  
V první fázi bylo nezbytné se detailně seznámit s hospodařením všech příspěvkových organizací, 
podchytit specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení a zjistit validitu všech dat, které vedení 
příspěvkových organizací poskytují zřizovateli. Podrobné rozbory byly prováděny od roku 2003. V 
letošním roce bylo provedeno srovnání jednotlivých položek finančního plánu 2006 s ohledem na 
skutečnou potřebu podle účetních závěrek roku 2005 a současně bylo přihlédnuto k předpokládané 
inflaci.  
Školy a školská zařízení byly seskupeny do referenčních skupin podle základních druhů (gymnázium, 
střední škola, základní škola praktická, dětský domov atd.). Následně byly školy a školská zařízení 
rozděleny v rámci referenčních skupin do podskupin tak, aby bylo možno srovnatelně hodnotit 
nákladovost vybraných položek v jednotlivých organizacích. Jako další kritérium byla vzata v úvahu 
příslušná střediska(domov mládeže, školní jídelna, případně výdejna), která škola či školské zařízení 
provozuje.  
II. Postup tvorby normativů:  
Jako základ pro porovnání nákladovosti v dané skupině byl vzat v první řadě skutečný počet dětí, 
žáků a studentů denního studia podle zahajovacích výkazů pro školní rok 2005/2006.  
Tam, kde není možné vykazovat počet dětí, žáků a studentů, bylo přihlédnuto k užitné ploše objektu. 
V případě, že organizace nemá realizováno podružné měření energií, byla vzata v úvahu celková 
užitná plocha objektu a z toho odečtena užitná plocha střediska či středisek.  
Po rozdělení celkového příspěvku zřizovatele poměrem užitné plochy na každé součásti se vydělila 
část příspěvku připadající na školu či její středisko počtem žáků podle zahajovacích výkazů v daném 
středisku. Tím byl zjištěn náklad samostatně na školu a na středisko.  
Tak se zjistilo, zda kapacita škol, domovů mládeže a jídelen jsou skutečně využité. Validita takto 
získaných čísel byla ověřena kontrolou nákladovosti u organizací, které mají zavedeny odpočty 
energií pro každé středisko samostatně. Bylo potvrzeno, že takto vypočítané náklady relativně 
odpovídají výpočtům nákladovosti u organizací, které samostatný odečet na střediscích zaveden 
nemají.  
II.1 Zjišťování podkladů pro tvorbu normativů:  
Z finančních plánů byly vybrány náklady na účty 501 – materiál, 502 – energie, 511 – opravy a 
udržování, 518 – služby a porovnány ve srovnatelných zařízeních za období roku 2006  
( finanční plány v původní schválené výši).  
Ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem byla odborem školství, mládeže a tělovýchovy 
předepsána sjednocená účtová osnova.  
Postupně bylo ve výše uvedených položkách zjišťováno zejména : 

kolik finančních prostředků bylo vyplaceno na základní údržbu objektů na žáka  

jaké jsou a jsou-li úspory celkem v jednotlivých položkách  

náklady na malování – vynaložené prostředky za uplynulé tři roky a zda byly tyto náklady 
vyčísleny z provozního příspěvku zřizovatele nebo doplňkové činnosti  



 

náklady na čistící prostředky (podle užitné plochy objektu/žák)  

náklady na internet, telefon, poštovní služby  

spotřeba základního materiálu  

byla provedena kontrola vystavených a oznámených hygienických výměrů o nedodržování 
hygienických předpisů pro školy a školská zařízení ve vztahu k plánovanému čerpání 
rezervního a investičního fondu  

zda škola v posledních třech letech zakupovala nové vybavení a jaké 

spotřeba vody na žáka a kontrolováno, zda škola obhospodařuje pozemky, které musejí být 
zavlažovány, jakým způsobem je ošetřeno, aby nebylo zbytečně účtováno stočné v případě, 
že se zalévá pitnou vodou  

zda byl v organizaci proveden energetický audit a na jeho základě již byly provedeny 
doporučené úpravy. Zda tyto úpravy byly provedeny z vlastních prostředků organizace, nebo z 
prostředků zřizovatele. Zda organizace požádala zřizovatele o provedení doporučených 
oprav, které jsou nad rámec možností jejího financování.  

 
Střední školy, které v rámci hlavní činnosti realizují povinou „praxi“ a odborný výcvik žáků, vykazují 
velký rozdíl v nákladech na žáka. Škola, která provozuje vlastní středisko pro praktické vyučování, má 
jiné náklady než škola, která má možnost zajistit pro žáky absolvování praktického vyučování přímo u 
zaměstnavatelů na reálných pracovištích. Zde záleží na schopnosti ředitele být dobrým manažerem, 
ale také na možnostech, které nabízí lokalita,v níž škola sídlí a na oborové skladbě vzdělávací 
nabídky školy.  

V případech, kdy se v dané skupině objevilo nadprůměrné čerpání nákladů v určité položce, bylo 
posuzováno, zda se příspěvek zřizovatele vcelku přibližuje průměru. Pak organizace zdůvodňovala, z 
jakého důvodu je čerpání v dané položce vyšší. V případě, že byl celkový příspěvek zřizovatele 
nadprůměrný proti ostatním zařízením, bylo požadováno vysvětlení k jednotlivým položkám a navíc 
doporučeno snížit náklady.  

Postupně proběhla řada jednání s příspěvkovými organizacemi, které vykazovaly nadprůměrné 
náklady. Během jednání, kdy byla zhodnocena každá položka finančního plánu v poměru k 
průměrným nákladům srovnatelných škol a školských zařízení, byl s každou organizací prodiskutován 
její pravděpodobný rozpočet pro rok 2007.  

III. Postup při stanovení provozního rozpočtu při použití normativní metody  

Jako základ normativu je vzata průměrná nákladovost na dítě, žáka a studenta nebo užitnou plochu 
objektu v každé srovnatelné skupině. Během tvorby finančních plánů pro rok 2007 byla zohledněna 
specifika škol a školských zařízení. Každé příspěvkové organizaci bylo v první fázi přiděleno 
minimálně 75% základního normativu podle tabulky normativů pro příspěvek zřizovatele 2007.  

Příspěvek zřizovatele byl vypočítán z částky na žáka podle tabulky, násobeno počtem žáků ze 
zahajovacího výkazu organizace z daného střediska pro školní rok 2005/2006. V úvahu jsou vzaty 
děti, žáci a studenti denního studia jako nejpočetnější skupina vzdělávaných.  

Až doposud se příspěvek zřizovatele na provoz škol a školských zařízení odvíjel od potřeb každé 
jednotlivé školy a nebylo přihlédnuto k počtu žáků ve škole či školském zařízení. Je proto přirozené, 
že změna financování cestou normativu bude přijatelnější pro ty organizace, které jsou 
„nízkonákladové“ a po přerozdělení jim bude příspěvek zřizovatele navýšen. Tímto způsobem se 
předpokládá postupovat i v následujících letech. Není však možné sjednotit a realizovat celý systém 
během jednoho roku. Postupné přerozdělování a přidělování podle normativní metody je plánováno 
stejně jako v oblasti přímých nákladů, to znamená krokově během tří let. Další zpracování a 
zpřesnění postupu se předpokládá při přípravě finančních plánů pro rok 2008 za účasti všech 
škol a školských zařízení v průběhu 1. pololetí roku 2007.  

Ústecký kraj je podle informací MŠMT jediným z krajů v ČR, který se odhodlal přistoupit k normativní 
metodě stanovování příspěvku zřizovatele na provoz škol a školských zařízení podle počtu žáků a 
užitné plochy. Nová metoda stanovení výše příspěvku zřizovatele nutí školy a školská zařízení k 
hospodárnějšímu chování a širšímu využití doplňkové činnosti a je předpoklad, že bude průhlednější a 
objektivnější než dosavadní systém.  

Celkem pro každý druh školy a školského zařízení zřizovaného Ústeckým krajem (podle § - např. 
gymnázia, mateřské školy atd.) bude tedy pro rok 2007 připravován rozpočet o 3% snížený proti roku 



 

2006. I přes tuto skutečnost obdrží některé organizace na základě provozního normativu rozpočet 
navýšený, jiné naopak snížený oproti roku 2006.  

Při přípravě návrhu rozpočtu bylo vyhotoveno 49 protokolů z jednání o rozpočtu s jednotlivými 
příspěvkovými organizacemi. Ostatní organizace byly pouze informovány o nutnosti upravit pro rok 
2007 rozpočet v určité výši. Veškerá jednání byla vedena informativně, objem finančních prostředků 
pro zpracování finančního plánu pro rok 2007 bude každé organizaci sdělen po zveřejnění základních 
normativů na webových stránkách kraje koncem měsíce července. Pro zpracování finančních plánů 
2007 je hlediskem nejen normativ na provoz, ale i informace vyplývající z rozborů hospodaření za 
1. pololetí roku 2006.  

IV. Závěr  

Nově zaváděná metoda stanovení výše příspěvku zřizovatele školám a školským zařízením v 
Ústeckém kraji je cestou k zajištění efektivního, průhledného a srovnatelného financování provozu 
krajské sítě škol a školských zařízení. Po třech letech by měli mít ředitelé škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem k dispozici nástroje, pomocí kterých si budou moci předem spočítat, jakou částku 
mohou, s ohledem na druh a velikost školy a počet dětí, žáků a studentů v denní studiu očekávat jako 
základ příspěvku zřizovatele pro následující rok. Provozní normativ by měl po svém úplném zavedení 
zabezpečit definitivní odstranění některých lokálních diferencí ve financování škol, které byly 
„delimitovány“ na kraj spolu se školami z jednotlivých okresů.  

Vytvoření soustavy páteřních škol by spolu s normativní metodou financování provozu škol a 
školských zařízení mělo zabezpečit efektivní fungování krajské sítě škol a školských zařízení i v 
podmínkách očekávaného nepříznivého demografického vývoje.  

Část C –postup při projednávání soustavy páteřních škol  

Postup při řešení jednotlivých racionalizačních opatření v rejstříku krajských středních škol v 
pořadí realizace jednotlivých kroků  

1. Zpracování návrhu racionalizačního opatření  

2. Projednání návrhu s řediteli dotčených škol  

3. Ředitelé dotčených škol projednají návrh ve svých školských radách a doplní jejich stanovisko k 
návrhu  

4. Písemné informování primátorů či starostů dotčených statutárních měst, měst či obcí Ústeckého 
kraje o podání návrhu na racionalizační opatření a o postupu projednávání tohoto návrhu v 
orgánech kraje.  

5. Předložení návrhu se zapracovanými připomínkami a doplňky ke schválení Radě Ústeckého kraje  

6. Projednání projektu racionalizačních opatření ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  

7. V okamžiku nabytí právní moci usnesení rady budou písemně o chystaném kroku informovány 
orgány samosprávy v místě působiště škol a jejich stanovisko bude připojeno k návrhu  

8. Předložení návrhu ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje  

 
Poznámky:  

ad 1) Přednostně budou realizovány návrhy a projekty na slučování škol, které předloží samy školy 
jako řešení zásadního úbytku počtu žáků a s tím spojených problémů s financováním chodu školy a 
kvality výchovně vzdělávacího procesu při respektování vzdělávací nabídky  

ad 2) Tento bod bude realizován v případě, že racionalizační návrh podá jedna škola samostatně bez 
předchozí dohody s navrhovanou partnerskou školou. Na základě projednání návrhu se všemi 
zúčastněnými stranami bude návrh upraven tak, aby byl přijatelný pro všechny. V případě nedohody 
budou ředitelé vyzváni k předložení alternativních návrhů, o kterých bude dále jednáno až do doby 
získání optimálního návrhu  

ad 7) Orgány samosprávy v místě působiště škol mají na základě svého rozhodnutí vždy možnost 
převzít a zřizovat samostatně střední školy a nadále rozhodovat o jejich dalším vývoji. 


