Gymnázium je pro mne srde ní záležitost
V eské Kamenici jsem ve funkci starostky p sobila dv volební období od r. 1990
do r. 1998.
Brzy po nástupu do funkce jsem si uv domila, jaká je škoda, že m sto naší velikosti nemá
žádnou st ední školu. Hovo ila jsem opakovan o této problematice s pracovníky Školského ú adu
v D ín . Podporu jsem m la též od Dr. Karla Horsáka – editele ZDŠ, který se následn stal
prvním editelem nov vzniklé st ední školy v eské Kamenici. Po mnohých diskuzích a podaných
žádostech jsme získali podporu Školského ú adu, který doporu il náš projekt Ministerstvu školství,
mládeže a t lovýchovy ke kladnému vy ízení. Již tehdy jsme vytipovali, že nejvhodn jší st ední
školou pro naše m sto je gymnázium a to osmileté. To je totiž schopno poskytovat všeobecné
vzd lání a zárove umož uje student m rozhodnout se pozd ji, v em se budou specializovat.
Osmileté gymnázium snadn ji získává žáky z m sta a okolí, studující nemusejí dojížd t, nebo mají
dojezdovou vzdálenost kratší. Také ekonomické d vody v sociáln slabší oblasti hovo í pro školu
v míst , nebo poblíž. Škola nemá p itom problém s nedostatkem hodin pro aprobované u itele,
což je další výhoda pro školu s osmi t ídami.
Všechna jednání prob hla v roce 1992 a v roce 1993 se otev ely t i t ídy gymnázia, a to
prima, sekunda a tercie. Z izovatelem byl Školský ú ad D ín, po z ízení kraj Ústecký kraj. V obou
ípadech poskytovaly gymnáziu finan ní prost edky na režijní náklady (energie, voda). Platy
zam stnanc a pom cky jsou financovány státem prost ednictvím krajského ú adu.
Než mohli žáci zasednout do lavic, bylo nutné upravit jednotlivé t ídy v Dom kultury, který
jsme zvolili za sídlo gymnázia. Finan ní prost edky jsme uvol ovali z rozpo tu m sta postupn , jak
bylo nutné p ipravovat další u ebny. Tehdejší lenové zastupitelstva si uv domovali d ležitost
st ední školy ve m st a také jsme tehdy ešili využití Domu kultury.
Vše jsme realizovali bez dotací.
V roce 2004 za al kraj tla it na slu ování st edních škol s cílem vytvo it v tší celky. Naše
gymnázium by bylo slou eno s gymnáziem D ín. To byl d vod, pro zastupitelstvo rozhodlo
evzít z izovatelství m stem. Brzy potom starosta Ing. Weis zve ejnil v eskokamenických
novinách názor, že by gymnázium mohlo být ty leté. To byla velká chyba. Mezi zájemci o studium
a jejich rodi i vznikla nejistota a od té doby za alo gymnázium ztrácet žáky.
ty leté gymnázium nemá v eské Kamenici šanci. Kdyby bylo životaschopné, z ídili
bychom školu v tomto tvaru již v r. 1993 a nem li bychom problémy s prostory.
V sou asnosti p ijalo zastupitelstvo usnesení o slou ení gymnázia se základní školou.
Ob anská ve ejnost však nebyla informována o tom, že bude tato problematika na jednání
zastupitelstva projednávána. Starosta Bc. Hruška slou ení zd vod uje finan ními problémy, ale
ani zastupitelé ani ob ané nedostali seriózní podklady pro toto tvrzení. Hovo í se o ušet ení
300 – 500 tis. K ., což je vzhledem k rozpo tu m sta ástka nevýznamná.
Z iniciativy student je svoláno mimo ádné jednání zastupitelstva a já v ím, že o gymnáziu
rozhodne s rozvahou. Slu ovat ho se ZŠ, která gymnázium nechce a nechce ani, aby p sobilo ve
st , je pouze cesta k jeho zrušení.
To chce pan starosta? Pak a neschovává pravé d vody za špatnou ekonomickou situaci.
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