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NA HRÁDECKÉ KRISTÝNĚ  O VZDĚLÁVÁNÍ  A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI 
 

19. Novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí 
 
TROJZEMÍ NISA - HRÁDEK NAD NISOU – LIBERECKÝ KRAJ  
V sobotu 12. ledna 2019 se již po devatenácté sešli na hrádecké Kristýně přátelé vzdělávání 
v Libereckém kraji a v Trojzemí NISA k neformální diskusi o spolupráci ve vzdělávání. 
 
Osmnáct pedagogů, politiků a dalších přátel vzdělávání z Libereckého kraje a česko-německo-
polského Trojzemí se sešlo tradičně začátkem ledna, aby prodiskutovali aktuální stav a další 
plány a možnosti školství v Libereckém kraji a v Trojzemí Nisa. 
 

 
 

Po přivítání účastníků, novoročním přání a přípitku ocenil starosta Hrádku nad Nisou 
Josef Horinka tradici těchto novoročních setkání přátel vzdělávání, která přispěla ke spolupráci 
obcí s Libereckým krajem. Například v roce 2001 se na Kristýně poprvé sešli učitelé čtyř okresů 
nového Libereckého kraje k diskusi s německými kolegy o spolupráci při prevenci sociálně 
patologických jevů. V roce 2003 se opět na Kristýně setkali přátelé Lužických Srbů v rámci 
projektu Lužice a EU.  Od roku 2005 se setkání věnovala Centru vzdělanosti Libereckého kraje, 
vzešla z nich spolupráce českých a polských středních odborných škol a spolupráce 
marienthalskou vzdělávací agenturou Pontes. V roce 2012 se na hradu Grabštejnu uskutečnila 
konference ke kvalitě vzdělávání v základních a středních školách. V roce 2013 na ni navázala 
Konference o technickém vzdělávání v Euroregionu NISA, které bylo tématem novoročních 
setkání i v následujících létech.  
 

Radní Libereckého kraje pro školství Petr Tulpa ve svém úvodním slově připomněl, že 
krajské školství se přes nesporné úspěchy (Liberecký kraj je v kvalitě vzdělávání na jednom 
z předních míst v Česku) setkává s obecnými problémy společnými všem krajům. V lednu bude 
například otevřeno první Centrum odborného vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické 
ve Frýdlantu a postupně bude v kraji zprovozněno celkem osm těchto center. I v našem kraji se 
však projevuje rozpočtové podfinancování českého školství, nedostatek učitelů matematiky a 
dalších zejména přírodovědných a technických předmětů a potřeba tyto i další věci zlepšit tak, 
aby děti studovaly obory, ve kterých pak najdou dobré životní uplatnění.  
 

V úvodu k diskusi připomněl Jiří Týř, bývalý učitel v ZŠ v Hrádku nad Nisou a SŠSSD 
Liberec, autor učebních pomůcek, bývalý dlouholetý člen školského výboru Libereckého kraje a 
organizátor novoročních setkání na Kristýně, že současný vývoj školství je obecně poznamenán 
tzv. pedagogickým populismem (tendencí řešit ve školách širší výchovné a sociální problémy na 
úkor kvality vzdělávání) a že ne všechny jednorázově nebo krátkodobě dotované aktivity se 
udržely. Požadavky krajů na stabilnější a rozumnější rozpočtové financování a kvalitnější řízení 
školství jsou tudíž oprávněné.  Liberecký kraj může být v řešení těchto problémů ostatním 
krajům v mnohém příkladem.  
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V diskusi pak zazněly například tyto postřehy a názory: 
  

Luděk Vele, operní pěvec a chotyňský patriot, se v diskusi zmínil o nelogičnosti záměru 
dávat zdarma obědy všem dětem jen do páté třídy, když je možné a věcně správnější cíleně 
přispívat dětem, které to doopravdy potřebují, po celou jejich povinnou školní docházku. Na jeho 
slova navázal dlouholetý učitel, ředitel školy a zasloužilý člen Junáku Vladimír Cvrček 
poznámkou, že i v této věci se historie nelogicky opakuje. Viz například dřívější mléčné svačiny 
a ovoce do škol pro všechny zdarma, i když o to nebyl u všech zájem, a poukázal na potřebnost 
věci lépe promýšlet, odůvodňovat, informovat o nich v předstihu a prodiskutovat je s těmi, jichž 
se především týkají. Michael Canov, starosta Chrastavy a člen ústavně právního výboru v Senátu 
Parlamentu ČR konstatoval, že k něčemu podobnému dochází i v Parlamentu ČR. I tam se 
někteří členové výborů snaží prosazovat nedomyšlená a neprodiskutovaná řešení problémů. Nyní 
například senátní školský výbor navrhuje, aby pro obce jako zřizovatele škol bylo při jmenování 
ředitelů škol závazné pořadí uchazečů vzešlé z tzv. konkursní komise, která je jen doporučujícím 
útvarem. Tento docela zásadní spor o odpovědnost a pravomoci zřizovatelů škol aktuálně došel 
až do senátního ústavního výboru.  

 
Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE Liberec, ocenil přínos zřizování Center odborného 

vzdělávání, která pomáhají vlastní výuce i vzniku hlubšího zájmu o studium technických oborů u 
žáků základních a středních škol. Jeho slova potvrdil Josef Šorm, emeritní ředitel téže školy, 
když poznamenal, že ta centra budou lépe motivovat i žáky, kteří se až dosud v důsledku své 
nerozhodnosti orientují na gymnázia, jejichž absolventi však mají oproti odborným školám víc 
problémů s profesním uplatněním.  

 
Vojtěch Pražma spolumajitel závodu LIAZ a vysokoškolský učitel na ČVUT Praha seznámil 

přítomné s novou specializací podniku. Nově se v něm vyrábí dálkově řízený bezpilotní vrtulník 
vcelku univerzálně adaptovatelný pro různá využití. Nejde tedy ani velikostí ani využitím o dron. 
Odrazilo se to i v novém logu a názvu společnosti LIAZ a.s. (LIberecké Aero Závody, a.s.). 
České podniky mají schopnosti dosahovat světové úrovně. K tomu by podniky ještě potřebovaly, 
aby absolventi škol byli lépe připravováni k tomu, co je v praxi čeká. Juliana Pražmová ke 
spolupráci LIAZ se školami uvedla, že spolupráce LIAZ se středními školami se osvědčuje. 
Zhruba 20 % žáků, kteří byli v LIAZ na praxi, se po ukončení studia stává jejich zaměstnanci. 
  

Eva Bartoňová, historicky první radní pro školství v Libereckém kraji, ocenila význam 
novoročních setkání i proto, že na nich jsou kromě problémů zmiňovány i významné klady 
školství v Libereckém kraji a myšlenky důležité pro zítřek. Jan Bartoň, vysokoškolský učitel, 
připomenul důležitý fakt, že škola je především vzdělávací zařízení. Co zanedbá rodina při 
výchově, to škola jen těžko dohání. Škola může a má rodině pomáhat, ale nahradit ji nemůže.  
 

Regina Gellrich, bývalá ředitelka bývalé marienthalské vzdělávací agentury Pontes, 
přeshraničního parnera rovněž zaniklého Centra vzdělanosti Libereckého kraje, seznámila 
přítomné se spoluprací Školského úřadu ve Zhořelci se saským ministerstvem školství v oblasti 
jazykového vzdělávání nejmenších dětí. Této spolupráci přispěla a přispívá činnost česko-
německo-polského spolku Trilingo, mezi jehož zakladateli byli z české strany i manželé Týřovi. 
V současné době se město Žitava chystá na to, že bude Kulturním centrem EU pro rok 2020. 

 
Josef  Růžička, bývalý velitel grabštejnské vojenské posádky, jako účastník některých česko-

polských studijních výměn mezi středoškoláky liberecké Střední školy strojní, stavební a 
dopravní a Střední elektrotechnické školy při turowské elektrárně, připomenul odborný a lidský 
význam přeshraničních studijních výměn, Takovéto výměny by měly, pokud možno, pokračovat 
a být i v jiných školách. Jeho slova potvrdil Pavel Tille, odborný učitel z  Vyšší odborné školy 
sklářské a Střední školy Nový Bor. Tato škola má dlouhodobou tradici nejen v kvalitním 
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vzdělávání žáků ve sklářských i jiných profesích, ale také v mezinárodní odborné spolupráci 
včetně výměnných žákovských pobytů. 

 
Radek Cikl, sportovec, bývalý zaměstnanec MŠMT, bývalý radní Libereckého kraje pro 

školství a nyní ředitel Střední průmyslové školy stavební Liberec upozornil na větší finanční 
náročnost provozu technických škol. Současné rozpočtové financování (nejenom) odborných 
škol je nedostačující a to žádné jednorázové dotace nespraví. V tzv. čerpání vzdělávacích EU 
dotací je mnoho rozporů. Dotace vypisované pro školy neodpovídají vždy dobře jejich potřebám. 
České ministerstvo školství přitom opakovaně tzv. čerpá mnoho peněz na velké projekty, jejichž 
účelnost a účinnost je zčásti pochybná. Příkladem mohou být celkově mnohamiliardové EU 
dotace na tzv. rámcové vzdělávací programy. Nejnovější projekt je projekt na tzv. revizi 
(opravu) RVP. Jen tato revize stojí evropské daňové poplatníky 90 miliónů korun.  

 
Petr Tulpa v závěru diskuse shrnul, že školy mají žáky vzdělávat tak, aby u nich vznikl 

aktivní zájem, aby se samy chtěly vzdělávat pro svůj další život. Začínat to má už v rodině, v 
mateřské a základní škole. K tomu je nutné problémy kompletně a otevřeně prodiskutovat 
předtím, než se pro něco významného rozhodneme. Tohle se v Česku ne dost dobře daří. 
Neexistuje ani dost široká diskusní platforma, na jejímž základě by mohla vzniknout společenská 
shoda na tom, s jakými cíli, prostředky a metodami k tomu co nejlépe dojít. Přínosem 
novoročních setkání na hrádecké Kristýně je to, že tato setkání problémy nezakrývají, diskuse na 
nich je dostatečně široká, věcná a přitom přínosná.  

 
Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli Josef Horinka, starosta Hrádku nad 
Nisou a Petr Tulpa, radní pro školství Libereckého kraje,  
 
Jiří Týř                  Hrádek n. N., 12.1.2020 
 
 
Kontakt:  Jiří Týř, Hrádek n. N., Nisou, tel. 603 162 337, e-mail: tyrjir@gmail.com  
 
 
 
ODKAZY: 
 
 
Jiří Týř: Koncepce vzdělávání v Libereckém kraji s ohledem na technické vzdělávání  
http://www.pontes-pontes.eu/fileadmin/userfiles/files_de_neu/Veranstaltungen/140812_ppt_Tyr_EK_2014.pdf http:// 
 

20. Novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí 
https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=898-27012 

 
 
 
 
 


