
                                                                       Slučování škol. 

Jelikož jsem v posledních dnech často dotazován na stanovisko nejen mé, ale KSČM jako celku 

k tomuto fenoménu, který tak rozjitřil poklidnou atmosféru ve Velkém Meziříčí, píši dnes tyto řádky. 

Domnívám se, že mnohé reakce občanů jsou poznamenané (tak jako v mnoha jiných případech) 

dezinformovaností, jak ze strany politiků, tak i médií. V našich krajích je již dávno zvykem, že se řeší 

stále jen následky, ale o příčinách se nemluví, jelikož by se muselo přiznat, že se od devadesátých let 

neustále likviduje vše dobré, co tady zůstalo po socialismu. Problém školství neřeší optimalizace 

středních škol a osmiletých gymnázií, jádro pudla je totiž někde jinde. Je krásné, že ministerstvo 

školství náhle objevilo Ameriku a hodlá spolupracovat se zaměstnavateli na výuce budoucích 

pracovníků v různých oborech. Snad i časem pochopí, jakým neuvěřitelným nesmyslem bylo vědomé 

potírání učebních oborů, jejichž absolventi dnes tolik chybí.  

Češi byli vždy považováni za sečtělý a inteligentní národ, stejně jako jsou Němci vychvalováni za 

preciznost a jak je známa i Ruská zarputilost. Absolventi našich středních škol byli na mezinárodních 

soutěžích vždy velmi úspěšní a o naše vysokoškoláky byl ve světě velký zájem. Bylo to dáno kvalitním 

školským systémem, který se podařilo zcela rozvrátit. (Zavedení individuálního vzdělávacího 

programu patří k těm největším chybám popřevratových vlád.) Snahy o to, aby šedesát procent 

populačního ročníku vcházelo do života s vysokoškolským diplomem, jsou naivní z mnoha důvodů. 

Kvalita v tomto případě opět klesá díky kvantitě a navíc opět roste nedostatek vyučenců různých, 

podceňovaných oborů. Souhlasím s těmi, kteří obhajují Velkomeziříšské gymnázium, jako nezbytný 

doplněk škol základních i středních a považuji za nesmysl slučovat neslučitelné. Žel v celé republice 

nastal v posledních letech naprosto nekontrolovatelný boom nových gymnázií a různých soukromých 

škol, bez jakéhokoli specifického zaměření, že je jejich redukce naprosto nevyhnutelná.  

V drtivé většině se moje argumenty proti snahám o slučování škol, shodují se stanoviskem MO ČSSD 

Velké Meziříčí, jak jsme si jej mohli prostudovat ve Velkomeziříčsku č. 5. Mohu také ubezpečit naše 

občany, že krajští zastupitelé zvolení za KSČM nehodlají tento návrh v žádném případě podpořit. Ono 

je opravdu zarážející, že paní Kružíková nezná výsledky zahraničních studií, z kterých vyplívá, že menší 

školy s menším počtem žáků jsou nejen lépe ufinancovatelné, ale žáci se více naučí a klesá šikana 

mezi dětmi. Nebo se jedná o to, že sloučením škol vznikne gigantický slepenec s odpovídajícím 

množstvím financí, které se pak mohou nekontrolovatelně přesouvat mimo školní sféru?  

Na závěr malé povzdechnutí. I tento problém, který spojil občany Velkého Meziříčí, dokáží někteří 

lidé s pochybnou inteligencí zneužít pro plivnutí na politické oponenty. Při čtení článku jednoho z nich 

se mi udělalo tak špatně, že jsem nebohé Velkomeziříšsko málem pozvracel… 

                                            Martin Klement předseda ZO KSČM Velké Meziříčí 


