Příloha k usnesení Rady města Lázně Bělohrad k bodu jednání: Sloučení Gymnázia, SOŠ,
SOU a VOŠ Hořice se SOU Lázně Bělohrad
RM Lázně Bělohrad zásadně nesouhlasí, aby Královéhradecký kraj jako zřizovatel sloučil
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice se SOU Lázně Bělohrad.

Samospráva města Lázně Bělohrad nebyla o optimalizačních krocích vůbec informována, o
slučování škol se dozvídala zprostředkovaně. Proběhlo pouze 21.9. jednání o zateplení SOU
Lázně Bělohrad, na němž byl starosta města informován, že se zpracovávají podklady pro
optimalizaci. Další jednání se uskutečnilo 13.11. (v den jednání výboru pro vzdělávání). Pro
toto jednání nedostali starosta a místostarosta žádné podkladové materiály, Mgr.
Berdychová je informovala o připravovaném sloučení pouze ústně. Na konkrétní dotazy
k důvodům sloučení v podkladovém materiálu (starosta ho získal den předem neoficiálně od
člena výboru pro vzdělávání) odpovídala Mgr. Berdychová neurčitě a vymlouvala se na chyby
v tomto materiálu. Konkrétně šlo o:
- zrušení projektu zateplení budov SOU Lázně Bělohrad
- ukončení výuky v SOU Lázně Bělohrad do 2 let
- nástupnickou organizaci SOU Lázně Bělohrad
- budoucí využití 4 areálů využívaných SOU ve městě atd.
RM Lázně Bělohrad je toho názoru, že optimalizace školství nemůže být řešena
nekoncepčním slučováním škol, ale snižováním počtu škol a počtu tříd v nich otvíraných.
Jakékoliv změny musí probíhat na základě zpracované koncepce fungování krajského
středního školství. Rovněž by mělo být řešena víceletá gymnázia (v souladu s názorem
MŠMT), která se nestala výběrovými školami, ale pouze odebírají žáky základním školám.
RM města Lázně Bělohrad považuje činnost Mgr. Berdychové v oblasti školství za krajně
nekoncepční a její osobu za nekompetentní pro řízení krajského školství. Jde o následující
důvody:
- 21.7. (1 pracovní den před otevíráním obálek!) požádala Mgr. Berdychová ředitele
SOU jako zadavatele veřejné zakázky zateplení SOU o odložení otevírání obálek do
konce září
- 11.9. schválilo Zastupitelstvo KHK pokračovat ve výše uvedené zakázce zateplení
SOU, přesto Mgr. Berdychová opakovaně sama a prostřednictvím organizace CIRI
žádala ředitele SOU o zrušení této zakázky, a to i přes upozornění, že porušuje
usnesení zastupitelstva KHK
- přes mnohé proklamace o tom, že veškeré změny v síti škol bude projednávat se
samosprávami, žádné jednání neproběhlo a pouze postavila samosprávu města Lázně
Bělohrad 13.11. před „hotovou věc“
- na jednání 13.11. nedokázala vysvětlit důvody sloučení zhora uvedených škol, na
konkrétní dotazy (např. budoucí využití budov) odpovídala, že věc bude řešit budoucí
ředitel
- na dotaz, proč se nová organizace bude jmenovat Zemědělská akademie – střední
škola a vyšší odborná škola Hořice, ale nástupnickou organizací bude SOU Lázně
Bělohrad, odpověděla, že se potřebuje zbavit současného vedení hořického
gymnázia, což nám připadá jako osobní záležitost
- dotazem u jiných starostů a ředitelů škol, o kterých nás Mgr. Berdychová
informovala, že se slučováním a nástupnickými organizacemi souhlasí, jsme zjistili, že

nemluví pravdu (jde např. o slučování škol v Novém Městě nad Metují a ISŠ Nová
Paka)
V Lázních Bělohradě 22. listopadu 2017

