
 
Zápis jednání student� se starostou Horálkem dne 11.5.2007 

 
 

V 10:00 hodin jsme m�li s panem starostou Horálkem p�edem domluvenou sch�zku. 
V p�esný �as jsme dorazili na M� Prahy 4 v Táborské, od paní sekretá�ky jsme se ale 
jen dozv�d�li, že je pan starosta mimo budovu a nem�že nám zaru�it, jestli na nás 
bude mít �as. Na p�ipomenutí, že máme sjednanou sch�zku nám jen zopakovala 
p�edchozí v�tu. 
 

Po hodin� nám oznámila, že na nás možná bude mít �as p�ed jednou hodinou. 
V p�l jedné nás pan starosta opravdu p�ijal a naše sch�zka trvala p�l hodiny. 
 
Body projednávání: 
 

� P�edstavili jsme mu naší školu a seznámili ho se studijními plány výuky  
� P�edali jsme petice zam�stnanc� školy, student�, rodi�� a p�átel školy, 

dopln�né o další podpisy, které mj. usilovn� sbírají žáci a studenti naší školy 
� P�edali jsme informa�ní a prezenta�ní balí�ek naší školy 
� Pozvali jsme p. starostu na slavnostní zakon�ení maturit dne 25.kv�tna 
� Zd�raznili jsme, že si p�ejeme z�stat jako celek se ZŠ, se kterou 

spolupracujeme. Na to jsme dostali argument, že jen minimum d�ti za ZŠ  se 
pozd�ji p�ihlásí na SŠ, proto si myslí, že st�ední a základní škola nepot�ebují 
být spole�n� 

� Také jsme mu osv�tlili podmínky školy na Líše: nekvalifikované vedení pro 
u�ení SŠ, malá kapacita pro studenty a v neposlední �ad� zhoršené hygienické 
podmínky a technické zázemí. Pan starosta o tom do této sch�ze nev�d�l a i 
když nám opakoval, že tato optimalizace probíhá kv�li malým finan�ním 
prost�edk�m, jeho zájem prý není, aby to bylo na úkor vzd�lávání a pokud je 
toto pravda, je nesmysl, aby se do takové školy naše SŠ st�hovala 

� Když jsme se ho ptali na návrh postavení Obecního gymplu, doslova �ekl, že o 
tom nic neví a že si myslí, že takhle daleko v plánech pan Krištof není 

� Obecn� nás také stále na p. Krištofa odkazoval, jemu je plán optimalizace školy 
zadán a pan Horálek na n�j v této v�ci spoléhá a je p�esv�d�en, že by neud�lal 
nic, �ím by se nám  uškodilo. Pan Krištof také shromaž�uje „zprávu“, která 
bude jako informace pro pana starostu a bude sloužit p�i jeho rozhodování. 

� P�ipomn�li jsme mu, jaké hrozné podmínky jsme p�ežili p�i rekonstrukci k�ídel 
naší školy. Pan starosta také m�l dojem, že rekonstrukce hlavní �ásti budovy, 
která je na p�íští rok v plánu, se chýlí ke konci…. 

� Pan starosta vyjád�il názor, že SŠ má zachránit ZŠ Na Líše, která se na rozdíl 
od škol na Bud�j.-Pankr. pláni, zrušit nem�že, protože je to v oblasti Ka�erova 
jediná škola v dosahu d�tí, které do ní dochází.  

� V souvislosti s tímto bodem jsme mu vysv�tlili, že naše SŠ  škola má ro�n� p�i 
svých p�ijímacích �ízeních „p�evisy“ p�ihlášených student�, které nem�že 
p�ijmout a že p�esunem na ZŠ  Na Líše, by se možnosti p�ijetí nových student� 
ješt� zten�ily. Z informace o „p�ebytku“ student� byl také p�ekvapen. 



 
 
I když pan starosta nemá v této v�ci hlavní slovo, myslíme že sch�zka m�la smysl – 
informovali jsme d�ležitého �lena naší M� a on se na oplátku s námi bavil p�átelsky a 
vst�ícn�. 
 
Lucie Hronová 
Studentka st�ední školy Kav�í hory 


