školství

Záchrana ve svazku
Budova školy ve strýčicích stojí už 90 let. toto výročí
málem „oslavila“ zánikem.
„Když jsem do strýčické základní školy v roce 2016 nastoupil,
musel jsem hned řešit krizovou
situaci,“ vzpomíná ředitel Tomáš
Drs, který do obce s 60 obyvateli
přišel pracovat z Českých Budějovic. „Budova byla hodně zanedbaná, chybělo vybavení a nejhůř na
tom byla kotelna, u které hrozilo, že
nevydrží zimu a školu kvůli tomu
budeme muset zavřít,“ přibližuje
tehdejší situaci.
kotelna a co dál?
Škola ve Strýčicích má kapacitu
200 žáků a malá obec jako zřizovatel nemohla všechny potřebné
investice utáhnout. Nový ředitel se
proto obrátil na starosty spádových
obcí a zapojil je do řešení problému.
„Protože si všichni v okolí
význam školy uvědomují a jsou
na ni náležitě hrdí, snažili se podle
svých možností pomoci. Podařilo se
nám sehnat dvoumilionovou dotaci
od Ministerstva financí a dalším
zhruba půlmilionem přispěl kraj
a jednotlivé obce. Kotelnu jsme
tedy opravili, ale celá budova
vyžadovala další nemalé peníze,“
vysvětluje Tomáš Drs.
I když nikdo neměl zájem na
tom, aby škola zanikla, dohoda na
modelu financování jejího provozu
byla poměrně složitá. Samotné
Strýčice na zajištění chodu tak
velkého objektu nemají rozpočet
a sousední obce se zase zdráhaly
investovat do majetku, který jim
nepatřil. Jako možné řešení patové
situace se ukázalo založení svazku
obcí, který by provoz školy s aktuálně 163 žáky a 25 zaměstnanci
zabezpečil.
Škola Za kanaliZaci
„Nebylo to vůbec jednoduché, se
starosty jsme vedli dlouhá jednání
a museli jsme překonat spoustu
překážek. Obyvatelé Strýčic se obávali, že o svou školu přijdou a na

pro města a obce

Funkcionalistická budova základní školy ve Strýčicích byla postavena v roce 1929
a sloužila jako české vzdělávací zařízení v oblasti s převahou německy mluvícího
obyvatelstva. V současnosti plní vedle vzdělávání i úlohu kulturního a společenského
centra pro obyvatele obcí v okolí.

veřejném zasedání zastupitelstva
jsem musel vysvětlovat, že buď svolí s převedením pod svazek, nebo
škola opravdu skončí,“ vzpomíná
Tomáš Drs.
Vše se naštěstí podařilo domluvit a loni v listopadu založilo
9 obcí svazek obcí Dehtář. Název je
odvozen podle rybníka, který v této
lokalitě tvoří krajinnou dominantu. Rozhodovací práva a finanční
příspěvky do svazku jsou určeny na
základě toho, jak velkou částku získávají obce z rozpočtového určení
daní. Svazek je otevřený i pro další
obce, které by v budoucnu chtěly
přistoupit.
Po založení svazku bylo nutné
dojít k dohodě, jakým způsobem
bude do jeho majetku vložena škola. Ministerstvo školství ve svém
manuálu doporučuje dlouhodobý
pronájem, obce ve svazku Dehtář
však požadovaly, aby svazek školu
vlastnil. Na nákup za tržní cenu
ovšem nebyl dostatek peněz, a tak
se nakonec našlo poměrně nestandardní řešení. Členové svazku
nabídli obci Strýčice pomoc se
získáním dotací na výstavbu kanalizace a vodovodu a zavázali se, že

k dotaci zajistí finanční spoluúčast.
Ta byla později vyčíslena na cca
8 mil. Kč a svazek si nyní na úhradu této částky sjednává úvěr.
V dubnu tedy došlo k přepisu
na katastru a strýčická škola se
stala majetkem svazku obcí Dehtář.
Pak už zbývalo jen formálně zrušit
původní školu zřizovanou obcí
Strýčice a založit novou zřízenou
svazkem obcí. To se povedlo přesně
31. srpna 2018, takže nový školní
rok začal symbolicky také v nové
škole, jejíž celé jméno zní Jubilejní
základní škola svatováclavská ve
Strýčicích.
Ředitel musí skončit
Administrativní zánik původního
školského subjektu a vznik nového
s sebou přinesl řadu otázek a dalších komplikací spojených převedením závazků a smluvních ujednání.
Po zřízení nového bankovního
účtu např. bylo nutné přesměrovat
všechny finanční toky včetně mezd,
na nového zřizovatele se musely
převést pracovní smlouvy se zaměstnanci a řešila se i udržitelnost
dotačních projektů, které v mezičase využil ředitel na vybavení školy
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a zkvalitnění výuky. Podařilo se mu
tak např. vybavit třídy na 1. stupni
interaktivními tabulemi a pořídit
počítače do učebny informatiky.
Rovněž dosud nevyřízené žádosti
o dotace musely změnit žadatele.
Uprostřed všech změn se školu rozhodla navštívit Česká školní inspekce, jejíž zástupci naštěstí po zjištění
situace, v níž se škola nacházela, od
svého úmyslu ustoupili a kontrolu
přesunuli na pozdější dobu, až se
vše stabilizuje.
Do nejistoty se vystavil i sám
ředitel, který v nové škole funguje
pouze dočasně a na jeho místo musí
být vypsáno standardní výběrové
řízení, v němž není předem dané,
zda zvítězí.
„Byla to jediná šance, jak školu
zachránit. Jsem rád, že se nám to
podařilo a že škola ve Strýčicích
má zajištěnou budoucnost, i kdyby
se mi ředitelské místo obhájit nepodařilo. Teď už spím klidně,“ říká
Tomáš Drs.
nejenom Výuka
Mimo Strýčice fungují svazkové
školy ještě na pěti místech v ČR.
Není to tedy stav zcela obvyklý, ale pro některé další školy
zejména v malých obcích se může

strýčice
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Počet obyvatel: cca 60
Nadmořská výška: 423 m n. m.
jednat o perspektivní řešení složité
situace.
Svazková škola vedle toho, že
rozprostře financování na více obcí,
může také ušetřit náklady na provoz. Pokud se pod ní začlení např.
i mateřské školy nebo malotřídky
v okolí, lze ve všech sjednotit různé
úkony a činnosti, jako je účetnictví,
správa majetku apod. Významným
benefitem je také možnost sdílet
kvalifikované pedagogy, asistenty,
psychologa a další odborníky, které
by si každá škola samostatně mohla
dovolit jen s obtížemi.
V této fázi vývoje však ve Strýčicích ještě nejsou. „Zatím jsme
rádi, že se nám podařilo zabezpečit
spádovou základní školu a nyní
nás čeká ještě spousta práce na
její rekonstrukci. Úvahy o tom, že
bychom někdy mohli třeba vzít pod
křídla i některou z okolních mateřských škol předem neodmítám, ale
teď je to určitě ještě předčasné,“

konstatuje Tomáš Drs.
Strýčickou školu čeká výměna
oken, oprava podlah, střechy a elektrických rozvodů. Nutná investice je
odhadována na 80 mil. Kč a svazek
obcí Dehtář již intenzivně shání
vhodné dotační tituly.
„V současné době jsou podporovány hlavně školy v okolí velkých
měst a dotace se podmiňují navýšením kapacity. Na vesnické školy,
kde dětí spíš ubývá, se zapomíná.
Ale když chceme zachránit venkov,
musíme zde udržet i školy. Nemůžeme přece dopustit, aby děti ve
městě měly nadstandardní podmínky, zatímco ty venkovské byly rády,
že vůbec mají kam chodit. Škola na
vesnici není jen pro děti, ale slouží
i jako kulturní a společenské centrum pro místní obyvatele, a proto
je důležité vesnické školy zachovat
a investovat do jejich rozvoje,“
uzavírá Tomáš Drs. ●
Pavel Černý

Bezpečná škola
Na 23. května se chystá další
ročník úspěšné konference Bezpečná škola. Akce proběhne v Praze
a se svými zkušenostmi a postřehy
na ní vystoupí např. bývalý náčelník
Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor, bývalý guvernér ČNB
Pavel Kysilka, náměstek ústředního školního inspektora Ondřej

Andrys nebo
Petra Sobková
z Úřadu pro
kybernetickou bezpečnost.
Program bude rozdělen do tří
tematických bloků: online agrese,
technologie a zaměřeno na ředitele
a učitele. Prezentace se soustředí
na maximální praktičnost a použi-

Studenti na Ural
Karlovarský kraj domlouvá
spolupráci se školami v ruském
uralském regionu. Mělo by se jednat
o výměnné stáže studentů středních
a vysokých škol, kteří by si pobytem
v cizí zemi rozšiřovali profesní a jazykové znalosti. Podobné partnerství
už úspěšně funguje mezi integrova-

56 / leden 2019

nou střední školou v Chebu a školou
v Nižním Tagilu a vedení kraje má
zájem, aby se rozšířilo také na další
školy. Jednání s ruskou stranou se
již uskutečnila v rámci návštěvy
Karlovarského kraje v Jekatěrinburgu a nyní probíhají konzultace se
školami v kraji.

telnost prezentovaných informací
v rámci běžného fungování školských zařízení.
Přihlášky na akci a aktualizovaný podrobný program najdete na
www.bezpecnaskola2019.cz. ●

Jak uvedl radní pro školství
Jaroslav Bradáč, o tyto aktivity projevil zájem i podnikatelský sektor,
který by chtěl do celého procesu
vstoupit prostřednictvím krajské
hospodářské komory. Studenti
by pak v rámci stáží mohli získat
rovněž praxi ve vybraných firmách
a provozech. ●

