Zastupitelé za unikátní školu bojovat
nebudou, sloučení je definitivní
7. ledna 2015 14:38
Spojení renomované olomoucké mateřské a základní školy profesora Vejdovského pro
slabozraké se střední školou na Svatém Kopečku je pravděpodobně definitivní. Nadace
profesora Vejdovského, která krok kritizuje, totiž zřejmě nenajde žádného krajského
zastupitele, který by požádal o zrušení rozhodnutí.

Škola prof. Vejdovského pro děti s poškozením zraku vznikla už v roce 1954 v Litovli. V roce
2012 se přestěhovala do nového areálu v Olomouci (snímek ze slavnostního otevření). Teď
právně zanikla. | foto: Petr Janeček, MAFRA
Sloučení olomoucké Základní a mateřské školy profesora V. Vejdovského pro slabozraké a
Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček je platné od začátku tohoto roku. Krajští zastupitelé o
něm přitom rozhodli jen týden před Vánocemi. Zatímco první škola právně zanikla, druhá se
stala nástupnickou organizací.
Nadaci prof. Vejdovského, která se sloučením nesouhlasila a hlasitě proti němu vystupovala,
se ale proces s velkou pravděpodobností nepodaří zvrátit. Aby se něco změnilo, museli by
sami krajští zastupitelé podat návrh na zrušení rozhodnutí. To ale zřejmě žádný z nich
neudělá, přestože sloučení mělo i v jejich řadách své kritiky.
„Důvodová zpráva, na základě níž zastupitelé rozhodli, neobsahuje jediný argument pro
sloučení škol,“ říká předsedkyně správní rady Nadace prof. Vejdovského Olga Sýkorová.
Kraj obě školy narychlo sloučil k prvnímu lednu kvůli úsporám či lepšímu využití školy pro
slabozraké. Rozhodnutí padlo jen pár dní před svátky a nadaci, která s ním nesouhlasí, tak
nezbývá nic jiného, než se pokusit přesvědčit zastupitele o jeho zrušení.

Zastupitelce rychlé rozhodnutí vadilo, návrh na zrušení nepodá
Jenže to nebude jednoduché. Přestože například zastupitelka Markéta Záleská se v prosinci
pokusila rozhodnutí alespoň oddálit, nyní nevidí důvod, proč o zrušení žádat.
„Myslím si, že podávat návrh na zrušení je v tuto chvíli zbytečné vzhledem k tomu, že školy
už jsou sloučené. Ani nemám informace o tom, že by to některý jiný zastupitel plánoval. To
ale neznamená, že nebudu chtít vědět, jakým způsobem se bude dál postupovat,“ říká Záleská.
Té přitom vadilo rychlé rozhodnutí i nedostatky zprávy, kterou zastupitelé dostali.
Věc za uzavřenou považuje také náměstek hejtmana Zdeněk Švec, který návrh předložil.
„Důvody pro zrušení rozhodnutí nejsou podle nás opodstatněné. Rozšiřujeme nabídku
vzdělávání. Pokud by se to přesto stalo, samozřejmě to přinese jisté komplikace. Běží
například lhůty pro zřizovací listiny.“

„Zprávu o sloučení jsme dostali den před zastupitelstvem“
Nadaci pak popudilo tvrzení kraje, že celé sloučení proběhlo vlastně na návrh nadace.
„Impulsem pro zpracování záměru rozšíření vzdělávací nabídky pro žáky se zrakovým
postižením v ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského o sekundární vzdělávání bylo vystoupení nadace
na společném jednání dne 14. 7. 2014. Toto jednání bylo vyvoláno ze strany nadace,“ píše
například ve svém dopise adresovaném nadaci Zdeněk Švec.
„Každý, kdo si přečte zápis ze společného jednání zástupců nadace a Olomouckého kraje,
zjistí, že zde není ani slovo o sloučení dvou příspěvkových organizací,“ kontruje Sýkorová.
Té navíc vadí, že o chystaném plánu jim kraj nedal vědět. „Podle zápisu si účastníci jednání
přislíbili, že o projektech bude kraj nadaci pravidelně informovat. Projekt sloučení škol je
zásadní, ale zpráva se k nám dostala velmi pozdě - den před konáním zasedání zastupitelstva,“
dodává Sýkorová.

Kraj se chce se všemi sejít a znovu sloučení vysvětlit
Kraj chce vztahy urovnat a zúčastněným své kroky ještě jednou vysvětlit. „Když jde o
slučování dvou škol, většinou vznikají emoce. Chceme proto ještě do dalšího zastupitelstva
svolat takzvaný kulatý stůl,“ říká Švec.
Toho by se podle něj měli účastnit nejen krajští úředníci a politici, ale také nadace, zástupci
odborné veřejnosti či pedagogové.
„Chtěli bychom znovu všem osvětlit, proč a z jakého důvodu ke sloučení došlo. Určitě se
tomu budeme ještě věnovat, ze stolu jsem to nesmetl,“ slibuje Švec.
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