
Setkání na gymnáziu 
     Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se na Gymnáziu v Broumově sešli zástupci základních škol z Broumovska a z Policka a 
zástupci zřizovatelů těchto škol s vedením gymnázia. Setkání inicioval ředitel Gymnázia v Broumově, který chtěl 
s řediteli základních škol a se starosty měst a obcí jakožto zřizovateli základních škol řešit otázku výrazného 
poklesu počtu žáků v 5. a v 9. třídách základních škol na Broumovsku a na Policku. Například v roce 2003 
vycházelo z 9. tříd základních škol na Broumovsku (základní školy: Hradební Broumov, Masarykova Broumov, 
Martínkovice, Meziměstí, Teplice nad Metují) 200 žáků, v letošním roce jich vyjde 100. Obdobně v 5. třídách 
bylo v roce 2003 220 žáků, letos jich je 150. K obdobným poklesům došlo i na Policku a Hronovsku. Úbytkem 
žáků trpí ekonomika základních i středních škol, protože financování mezd se děje paušální částkou na žáka. 
Všechny školy se proto snaží získat a udržet co nejvíce žáků. Pro gymnázium je celková populační situace na 
Broumovsku velmi nepříznivá.            
     Ze stovky vycházejících deváťáků je téměř nemožné sestavit gymnaziální třídu čtyřletého studia o 30 žácích a 
získávání žáků ze vzdálenějších oblastí Hronovska a Náchodska je velmi problematické, protože na všech 
středních školách je převis volných míst, takže tito žáci určitě na nějaké střední škole na Hronovsku či 
Náchodsku místo seženou a nemají potřebu dojíždět do Broumova.   
     Ze 150 páťáků by se jedna gymnaziální třída o 30 žácích sestavit dala, ale základní školy se oprávněně 
odchodu páťáků na víceleté gymnázium brání, takže gymnázium má potíže naplnit i víceleté studium.  
     Na setkání si zainteresované strany vyměnily názory na problém naplňování škol žáky. Zástupci gymnázia 
zvláště apelovali na ředitele základních škol a na jejich zřizovatele, aby umožňovali odchod talentovaných žáků 
5. tříd na víceleté gymnázium. V diskuzi se došlo k závěru, že žádná škola, ať už základní či střední, nemá  dnes 
existenci jednoduchou a bezproblémovou. Základní školy ekonomicky doplácejí na odchody žáků z 5. tříd na 
víceleté gymnázium, při masovějším odchodu je potom pro ně problém sestavit 6. třídy, gymnázium zase bez 
podpory základních škol nemůže naplnit čtyřleté ani osmileté studium.  
     Účastníci setkání se však na jedné věci shodli - Broumovsko i Policko potřebují kvalitní základní i střední 
školství, neboť jedině mladá generace je nadějí pro budoucí rozvoj těchto regionů. Proto se ředitelé základních 
škol s vedením gymnázia dohodli na vzájemném respektu, spolupráci a toleranci a dle možností i na podpoře při 
směřování žáků základních škol na gymnaziální studia. Starostové k tomu potom přislíbili podporu školství na 
Broumovsku a Policku na úrovni politické - regionální i krajské.  
     Děkuji všem účastníkům setkání za účast, za zájem o regionální školství, za korektní vystupování v diskuzi a 
za náznaky možné budoucí spolupráce při orientaci žáků základních škol ke studiu na Gymnáziu v Broumově. 
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