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Vyjádření Rady školy SOU Lázně Bělohrad k návrhu řešení sítě středních škol
zřizovaných Královéhradeckým krajem, sloučení - splynutí příspěvkových organizací
Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 a Gymnázium, střední odborná
škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice
Vážený pane hejtmane,
dne 22. 11. 2017 se konala Rada školy SOU Lázně Bělohrad. Byl jsem pověřen, jako její
předseda, vyjádřením názoru na návrh řešení sítě středních škol zřizovaných
Královéhradeckým krajem, sloučení - splynutí příspěvkových organizací Střední odborné
učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 a Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné
učiliště a vyšší odborná škola Hořice.
Po důkladné diskusi rada dospěla k následujícímu závěru:
Rada školy zásadně nesouhlasí s navrhovaným řešením.
Odůvodnění:
1. Rada školy se domnívá, že SOU Lázně Bělohrad je ekonomicky a oborově stabilní
škola a má se sloučit se školou ekonomicky a organizačně nestabilní, což může vést až
k zániku SOU Lázně Bělohrad.
2. Rada považuje optimalizační návrhy za nedostatečně připravené a ekonomicky ani
organizačně neodůvodněné. Rada školy konstatuje oborový nesoulad (Gymnázium a
SOU).
3. Rada školy nevidí v plánovaném optimalizačním návrhu žádný přínos pro SOU Lázně
Bělohrad, naopak, v záměru vidí její možné poškození.
4. Rada školy se obává, že i přes případné zateplení školy dojde k brzkému zániku výuky
v Lázních Bělohradě se všemi důsledky. Tento názor opírá o plánovaný název a sídlo
nově vzniklé školy.
5. V Radě školy vyvolává nedůvěru neustále se měnící návrhy na optimalizaci.
S pozdravem
Za školskou radu SOU Lázně Bělohrad
Ing. Jiří Kotyška
předseda školské rady SOU Lázně Bělohrad
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