Město Strakonice
Tiskové prohlášení Rady města Strakonice
ze dne 12. 05. 2011

Rada města Strakonice vyjadřuje zásadní nesouhlas s chystaným záměrem sloučení dvou
strakonických středních škol, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Střední průmyslová
škola a Vyšší odborná škola Strakonice (SPŠ a VOŠ) by měla být přisloučena ke Střední škole
řemesel a služeb Strakonice (SŠŘS). Zástupci Krajského úřadu v Českých Budějovicích
o tom informovali dne 11. 5. 2011 s tím, že již 17. května bude tento záměr předložen
ke schválení Radě Jihočeského kraje a posléze krajskému zastupitelstvu.
K definitivnímu sloučení obou vzdělávacích institucí by mělo dojít v rámci „optimalizace sítě
středních škol“ k 1. 1. 2012.
Považujeme tento krok za nepromyšlený, nekoncepční a v konečném důsledku likvidační
pro technické vzdělávání ve Strakonicích. Střední průmyslová škola svou padesátiletou existencí
pomáhala utvářet ráz, tradici i identitu města a regionu. Průmyslová tradice má v současnosti
podobu významného počtu soukromých strojírenských dílen i větších průmyslových podniků.
Omezení činnosti či dokonce zánik SPŠ a VOŠ může znamenat ochromení výroby i soukromého
podnikání v této oblasti nejen u nás, ale také v okolních okresech. Cestování do vzdálenějších škol
v Táboře či Českých Budějovicích pravděpodobně odradí od studia technických oborů další
významnou část budoucích studentů. Jihočeský kraj deklaroval podporu technickému
vzdělávání jako jednu ze svých priorit. Výše zmíněné opatření však jednoznačně vypovídá
o opaku.
Nelze opomenout důležitou skutečnost, že absolventi technických strojírenských oborů jsou stále
žádanými na trhu práce. Rapidní meziroční úbytek zájemců o studium na SPŠ a VOŠ (zatímco letos
vycházejí maturanti z pěti tříd, uchazeči o studium naplní pouze dvě třídy) by si zasloužil
systematické řešení dlouhodobějšího charakteru spočívající ve hmatatelné podpoře školy
a technických oborů včetně zavedení motivačních programů pro potenciální studenty. To by ovšem
vyžadovalo podstatně více práce než chystané řešení. Jsme přesvědčeni, že s nástupem nového
managementu by škola měla velkou naději na znovuzískání svého někdejšího vysokého kreditu.
Město je připraveno zapojit se do podpory zájmu mladé generace o technické vzdělávání.
Sloučení dvou odlišných vzdělávacích institucí navíc v konečném důsledku ohrožuje i zatím velmi
dobře zavedené učňovské obory na Střední škole řemesel a služeb Strakonice. Zvláště pak
v případě, že přisloučená SPŠ a VOŠ nebude zřizovatelem nadstandardně dotována a případné
dluhy či nedoplatky bude muset řešit ze svého rozpočtu právě SŠŘS.
Trváme na zachování obou škol odděleně a jsme přesvědčeni, že průmyslová škola, bude-li
zřizovatelem skutečně podporována, má perspektivu získat znovu někdejší prestiž a atraktivitu.
Pro úroveň budoucího života nejen ve Strakonicích a okolí, ale v celém jihočeském regionu, je
zachování odborného strojírenského i učňovského vzdělávání ve městě naprosto nezbytné.
Krajskému úřadu doporučujeme, aby se v rámci „optimalizace sítě středních škol“ zaměřil
na obory, jejichž absolventi hledají jen velmi těžko uplatnění na trhu práce.
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