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Radnice zvýší nájemné
v bytech, na něž doplácí

Stát snížil sociální dotace pro město

Chomutovská radnice doplácí na byty ve vlastnictví města
v domech, kde většinu bytů odkoupili nájemníci. V panelácích,
kde
již
fungují
Společenství
vlastníků jednotek, chce proto
zvýšit nájem. Regulované nájemné ve městě je 15,12 koruny za
metr čtvereční obytné plochy
a je tudíž nižší než příspěvek do
fondu oprav, který hradí vlastníci
bytů, tedy i město. Ten činí 20 až
25 korun za metr čtvereční. Tím
se město dostává do situace, kdy
od nájemníků vybere méně peněz
než musí odvádět jednotlivým
SVJ.
(Pokračování na str. 2)

Úpravu rozpočtu musí pro
zastupitele připravit odbor ekonomiky chomutovské radnice.
Jak vysvětluje jeho vedoucí Jan
Mareš, je to důsledek rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje, jímž se snižuje celkový
objem dotací pro Chomutov na
rok 2005 o 22,75 milionu korun.
Nejvýrazněji se snížení dotkne
dotací na sociální dávky, kterými
město dokrývá životní potřeby
občanů dorovnáním jejich příjmů
do životního minima (tzv. dávky
sociální péče). V této oblasti
došlo ke snížení o 17,9 milionu

korun. „Je to částka pro rozpočet
města nezanedbatelná a nedojde-li v průběhu roku k navýšení
dotace na sociální dávky, nemělo
by, při stávajícím trendu nárůstu
klientů sociálního odboru, město
na sklonku kalendářního roku
z čeho sociální dávky vyplácet,“
upozorňuje J. Mareš.
Jak městský ekonom připomíná
dále, o dalších 4,6 milionu korun
byly poníženy dotace na výkon
státní správy s rozšířenou působností, malé snížení zaznamenal
také příspěvek na školství. „Oproti tomu stát navýšil dotace na

Kasičky s Klokánkem pomohou opuštěným dětem
Lékárna U českého lva na Palackého ulici je první lékárnou
v Chomutově, která se připojila k akci na pomoc týraným a
opuštěným dětem. Zapojila se do
projektu s názvem Klokánkovi do
kapsičky a nechala si zde nainstalovat pokladničku, kam mohou
lidé přispět libovolnou finanční
částkou na podporu smysluplné
činnosti Fondu ohrožených dětí.
Ten provozuje Klokánky, což jsou
azylové domy, ve kterých jsou
dočasně umístěny děti po dobu
vyřešení nebo zlepšení situace
ve vlastním domově. Obvykle zde
děti pobývají zhruba čtyři měsíce, poté se vrací domů, čtvrtina
odchází do osvojení či pěstounské péče. Minulý týden zavítala
do lékárny starostka města Ivana
Řápková (na snímku vlevo), která
schránku za přítomnosti magistry Evy Eisertové a zástupce lékárenského velkoobchodu Daniela
Melichara zapečetila a vložila do

ní první finanční obnos. Fondu
ohrožených dětí se díky těmto

kasičkám předalo již 350 000 korun.
(text a foto: mile)

ústavy sociální péče, domovy
důchodců, provoz Střediska knihovnických a kulturních služeb.
Tento nárůst celkem obnáší necelý milion, o dalšího tři čtvrtě
milionu byla navýšena dotace
na výkon státní správy, kterou
vykonáváme pro občany našeho
města,“ řekl Mareš a dodal, že
v celkovém souhrnu tyto změny
znamenají nepříznivý dopad na
finanční rezervu města, která se
sníží o 4,1 milionu korun.
„Je to další doklad podivného
chování státu, který na jedné
straně určuje vývoj sociální politiky, ale na straně druhé svými
opatřeními blokuje její uskutečňování, přesněji řečeno přenáší
tuto zátěž na obce,“ hodnotí situaci starostka Chomutova Ivana
Řápková. „Je to sice rozhodnutí
kraje, ale ten se zachoval tak,
jak musel, protože i tam přišlo
z Prahy méně peněz.“
Starostka vidí příčiny této
nepříznivé situace v postupu
centrálních orgánů. Podle ní se
hospodaří nerozumně, peníze
se vynakládají bez rozmyslu,
a pak najednou scházejí. „Takhle kdyby hospodařila obec
nebo třeba rodina, tak by to
vedlo ke špatným koncům, ale
zdá se, že pro stát je nejjednodušší přesunout zodpovědnost
na někoho jiného. Je to jako
začarovaný kruh, snažíme se
hospodařit tak, aby bylo co
nejvíc peněz pro rozvoj města,
a pak si v Praze rozhodnou
a my musíme platit to, co dříve
(lm)
hradil lidem stát.“

Vážení
spoluobčané,
po
mnoha
letech
se nám znovu
otevírá
možnost
navrátit
důstojnou
podobu
Žižkovu
náměstí.
Již
před
několika
měsíci jsme vyzvali stavební firmy
z celé republiky, aby se se svými
architekty pokusily navrhnout nové
architektonické řešení tohoto unikátního prostoru. Od začátku bylo
jasné, že chceme návrh, který bude
respektovat bezprostřední blízkost
historického centra a přímé sousedství starobylé radnice, ale který
bude současně otiskem naší epochy
a důstojným dědictvím pro příští generace. Chtěli bychom, aby byla nová
podoba Žižkova náměstí také určitou
reminiscencí na původní zástavbu.
Nové stavby by měly být stejně vysoké jako ostatní domy, které tam
dnes stojí. Měly by nabízet občanům
Chomutova možnosti nákupů i posezení v kavárničkách, bydlení a kancelářské prostory i nové možnosti
parkování. Samozřejmě zmizí stará
výpravní budova bývalého autobusového nádraží a přibude i nová zeleň. Přála bych si, aby sem lidé rádi
chodili. S kolegy zastupiteli jsme se
již seznámili s několika návrhy, které vypadají slibně. Ale rozhodování
nebude přesto jednoduché, protože
ovlivní tvář centra našeho města
na mnohá desetiletí. Spolu se snahou vybudovat nový zimní stadion
na místě bývalých kasáren a také
obchodní centrum u kruhového objezdu ve Zborovské ulici je projekt
nového Žižkova náměstí
dalším
krokem, jak Chomutov změnit v
moderní město pro 21. století, ve
kterém se nám bude žít lépe a které
se nám bude líbit. A které bude třeba již brzy statutárním městem.
Hezké dny Vám přeje Ivana Řápková

• I když se dítě narodí v jiném
městě než Chomutově, může se
zúčastnit zdejšího vítání občánků.
Při této slavnostní příležitosti se
radnice řídí trvalým pobytem rodičů, nikoliv místem narození dítěte.
V případě zájmu je nutné dostavit se
s rodným listem dítěte na matriku
MěÚ na Zborovské ulici.

Příští CHN vycházejí

16. března 2005
www.chomutov-mesto.cz
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Nedostatek doktorů je relativní Zabaví zdarma Radní jednali u jednoho stolu

Situace z konce minulého roku,
kdy skončila svou praxi MUDr.
Jana Balcarová, už zřejmě není
tak kritická. Tehdy stovky lidí
se svou lékařskou dokumentací
v ruce obcházely praktické lékaře,
v řadě případů neúspěšně. Aktuální
stav hodnotí ředitel chomutovské
pobočky VZP Oldřich Sieber.

„U paní doktorky Balcarové bylo
zaregistrováno asi čtrnáct set našich
pojištěnců. Ti se po jejím odchodu
snažili najít svého lékaře. Někteří
uspěli a nám se podařilo získat nového, pana doktora Čirče, jemuž zbyla
část pacientů, kteří za čtvrt roku
nepřešli k jinému lékaři,“ vysvětluje
ředitel Sieber. (Pokračování na str. 2)

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ
Lyžování o jarních prázdninách
n 5.3.

Veřejný závod ve slalomu
pro všechny kategorie (prezentace závodu 9.00–9.30 h, start v 10.30 h)

n 12.3. Maškarní karneval na lyžích
po dobu konání karnevalu masky jezdí zdarma

n lyžujeme denně
tva
lá vrs
Po–Pá: 9.30–15.30
večerní 17.00–20.00
souvishu 1 m
ě
n
s
So:
9.00–16.00
večerní 17.00–20.00
Ne:
9.00–16.00
n každodenní strojová úprava svahů
n předškoláci do 6 let na malém vleku jezdí zdarma
n ski bufet s venkovní terasou otevřen vždy v době provozu

Infoline: 474 629 750, www.tjmezihori.cz

sídlištní děti

Kulturní a sociální centrum pro
sídlištní děti hodlá vybudovat
občanské sdružení Kuprospěchu.
Projekt, který počítá s nabídkou
zájmové a kulturní činnosti zdarma, by tak podle jeho předkladatelů odlákal mládež od dětských
gangů, drog, vandalství a kriminality. Město se rozhodlo se sdružením spolupracovat a přislíbilo
vyhledat vhodný objekt. Jednou
z variant je například opuštěné
kino Evropa na Březenecké.
„Musíme nejprve vyhodnotit,
zda nebude budova energeticky
příliš nákladná. V tom případě
bychom doporučili jinou alternativu, volné prostory jsou rovněž
v bývalé škole na Kamenné,“ zmínila se starostka Ivana Řápková.
Občanské sdružení, které v
Chomutově působí více než rok
a uspořádalo tu několik akcí počínaje ekologickými Prospěšnými
sobotami až po česko-saský festival Cumbajšpíl, se chce především zaměřit na mladé lidi ve
věku od 15 do 30 let.
(Pokračování na str. 5)

Poprvé v letošním roce se sešli radní měst Chomutova a Jirkova, aby jednali o společných věcech u jednoho stolu. Jedním z prioritních bodů bylo
hospodaření Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Radní vzali
na vědomí výši úspor za předchozí dva roky a investiční plán s výhledem
hospodaření podniku do roku 2010. Uložili zástupcům dopravního podniku plán průběžně aktualizovat a zapracovávat do něj takové změny, které
naplní potřeby obou měst. Rovněž schválili od 1. dubna zavedení nového
tarifního pásma v MHD, které projde šestiměsíční zkušební dobou a poté
se vyhodnotí. (Podrobnější informace na str. 2.) Tajemník chomutovské
radnice Theodor Sojka seznámil radní s podanou žádostí o státní dotaci ke
zpracování společného programu na zlepšení kvality ovzduší v Chomutově
a Jirkově.
(text a foto: mile)
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Radnice zvýší nájemné v bytech, na něž doplácí
(Dokončení ze str. 1)
„Měsíčně
přicházíme
skoro
o sto čtyřicet tisíc korun, což je
rozdíl mezi vybraným nájemným
a příspěvkem do fondu oprav
včetně poplatku za správu bytů,“
vyjádřila se starostka města Ivana
Řápková.
Radnice se proto chce s nájemníky dohodnout na zvýšení nájemného tak, aby pokrylo všechny
náklady města. Pokud nájemníci
nebudou souhlasit nebo si byt neodkoupí, prodá jej město jiným zájemcům. „Jde o narovnání situace,
kdy vlastník bytu platí za své bydlení víc než jeho soused, užívající

byt v majetku města,“ vysvětluje
starostka a uvádí konkrétní příklad. „Například společenství vlastníků investuje do zateplení domů,
za topení tak ušetří i nájemníci
obývající byt města. Ti však hradí
pouze regulované nájemné, rozdíl
mezi ním a příspěvkem, který platí
vlastníci do fondu oprav, dorovnává město. Kromě toho, že je to pro
nás ztrátové, považuji za nespravedlivé, když vlastník, zodpovědně
zhodnocující svůj majetek, platí víc
než nájemník v našem bytě.“ Jak
dodal místostarosta Rudolf Kozák,
zvýšení nájemného nebude nijak
(mile)
dramatické.

Nedostatek doktorů je relativní
(Dokončení ze str. 1)
MUDr. Libor Čirč působí v ordinaci po své předchůdkyni na poliklinice od začátku roku. Předtím
pracoval na Tachovsku a bydlel ve
Stříbře. Jak říká, do Chomutova ho
přilákala zejména rozvinutá infrastruktura, vidí tu mimo jiné lepší
možnosti získat kvalitní středoškolské vzdělání pro své děti než
v malém Stříbře. Ovšem poněkud
horší je to s jeho vlastní lékařskou
praxí. „Je to podivný rozpor, podle
tabulek tu praktičtí lékaři chybí,
ale zatímco si mnozí pacienti stěžují, že nemají lékaře, já zase nemám pacienty,“ netají se rozpaky
nad stávající situací.
Podle ředitele VZP nejsou tabulkové stavy lékařů Chomutovsku
naplněny, ale platby za lékařskou
péči jsou nastaveny tak, že neumožňují praktickým lékařům snížit počet ošetřovaných pojištěnců.
„Takže kdyby přišli dva tři lékaři,
Svaz diabetiků ČR, územní
organizace
Chomutov
pořádá
3. března od 15.30 hodin ve Středisku knihovnických a kulturních
služeb na Palackého ulici Aktiv
diabetiků. Na programu je přednáška o bylinkách. Zájemci mohou získat informace o činnosti
zdejší organizace a zakoupit si
dia výrobky.

aby to odpovídalo normativnímu
počtu, tak se prostě neuživí,“ nabízí vysvětlení paradoxní situace
O. Sieber.
(lm)

Radní projednali
• Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
dotace Podkrušnohorskému zooparku ve výši 200 000 korun na nákup
kočáru pro koňské spřežení. Využívat se bude při obřadech a jiných
slavnostních událostech.
• Rada města schválila pokračování přípravy projektu na vybudování nové zasedací místnosti na
historické radnici na základě zpracovaného předloženého záměru a
připomínek zastupitelů. Kapacita
sálu pro zastupitele a občany je
112
míst. Zasedací místnost by
mohla být zprovozněna ještě v
letošním roce. Součástí rekonstrukce za necelých 6,5 milionu korun
je vybudování dvou výtahových
plošin. Na jednání zastupitelů tak
budou mít přístup i handicapovaní
občané.
• Radní schválili, aby se Chomutov letos opět připojil k celosvětové akci Vlajka pro Tibet. Chomutov
byl jedním z 239 měst v ČR, která
se do akce zapojila i loni. Tibetská
vlajka bude vlát na budově městského úřadu 10. března.
(mile)
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Co zaznělo na setkání s občany...
Pan Němeček z Kamenné čp. 5107
si postěžoval, že Technické služby
města Chomutova při odklízení sněhu ze spojovací silnice sídliště Kamenná, Zahradní a Písečná, zejména
v lokalitě od Tipu až k Edece, nahrnou všechen sníh na malý přilehlý
chodník a maminky s kočárky nemají
kudy chodit. O vyjádření jsme požádali provozně technického náměstka
TSmCH Miroslava Šultu.
Když se zde zprovoznila prodejna
EDEKA, vůbec se nemyslelo na dobudování místní komunikace pro chodce. Lidé jsou proto nuceni přicházet
ze sídliště Kamenná a přilehlé části
Zahradní a přejít komunikaci bez
přechodu pro chodce. Stávající chodníky jsou směřovány k bývalému
nákupnímu centru u kina Mír. Komunikaci, kterou občané používají, nelze ani za chodník považovat. Zdejší
prostor je navíc tak úzký, že jej lze
udržovat pouze ručně (viz foto.). Z
těchto důvodů není tato komunikace
zařazena do plánu zimní údržby. V
lokalitě jsou udržovány souběžné
chodníky a schodiště procházející
sídlištěm od ul. Kamenná k trolejbusové zastávce přes podchod do

ulice Borová, která ústí přímo před
EDEKOU. Tyto chodníky jsou v „Plánu
zimní údržby 2004-2005“ zařazeny
do II. třídy údržby. Dle Zákona o pozemních komunikacích jsme povinni
na těchto chodnících zmírnit závady
ve schůdnosti do 12 hodin po vyjetí
mechanismů.
Obyvatele z Revoluční ulice trápí, že
v lokalitě je zhruba 10 nočních podniků a s tím souvisí velký hluk v ulici v
nočních hodinách. Je tu 7 kontejnerů
přímo pod okny, z nichž se zápach
šíří lidem až do bytů. Stěžují si, že
nemohou mnohdy ani větrat. Proto požadují, aby kontejnery byly přemístěny
někam jinam. Navíc tu v průjezdu par-

Objem investic města dalece
převyšuje celostátní průměr
Odbor ekonomiky městského
úřadu zpracovává podrobnou bilanci hospodaření města v loňském
roce. Její závěry se budou objevovat v několika dalších číslech Chomutovských novin tak, jak budou
postupovat práce na jednotlivých
analýzách.
Jak předesílá vedoucí odboru
Jan Mareš, rok 2004 byl z ekonomického hlediska rokem zlomovým
a pro hospodaření města rokem
úspěšným. „Po reorganizaci úřadu
a zavedení úspor plynoucích z
analýzy hospodaření města a jeho
organizací se podařilo vytvořit
neočekávaně vysoký provozní pře-

Tulení holčičku krmí rybou mixovanou ve šlehačce
S příchodem sněhové peřiny se
v zooparku narodilo dlouho očekávané mládě tuleně kuželozubého.
Podle slov ředitele Přemysla Rabase
byl sedmý porod této samice poměrně komplikovaný a matka není
v příliš dobrém stavu. Je pravděpodobné, že malý tuleň bude
muset být krmen uměle. Dostává
proto mořskou rybu mixovanou
ve šlehačce. Samička měří 80 cm
a váží 11 kg. Zatím nesmí do vody,
protože její srst by nasála vodu
a mohla by se utopit.
(mile)

bytek městského rozpočtu, který je
dán rozdílem mezi jeho běžnými
příjmy a výdaji,“ konstatoval Mareš.
Z výroční účetní uzávěrky vyplývá,
že město na svém provozu ušetřilo
více než 122,1 miliónu korun. Jak
ekonom připomíná, úspory byly
vyšší o dalších 10 milionů Kč více,
ty však město muselo zaplatit státu
za sporné použití dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou.
„I tak ale lze hodnotit výsledek
hospodaření jako velice úspěšný.“
Navíc v uplynulém roce město
nezahálelo ani v investičních výdajích, v nichž proinvestovalo a
zhodnotilo svůj majetek o 199,5
milionu Kč. Podíl investičních výdajů na celkovém rozpočtu dalece
převyšuje celorepublikový průměr, což opět svědčí o účelnosti
a efektivnosti využití veřejných
financí. „Rozpočet je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný a zdravé
hospodaření podtrhuje i skutečnost, že je město již několik let
schopno investovat z vlastních
zdrojů bez úvěrového zatížení,“
zdůrazňuje Jan Mareš. Celkové
hospodaření Chomutova za uplynulý rok skončilo s aktivním výsledkem hospodaření ve výši 40,6
milionu korun, který by měl být
opět převeden na investiční akce
roku 2005.
(jmš/lm)

kují řidiči, kterým se nechce platit za
parkovné. Jedná se totiž o místo až za
parkovacím automatem. Nespokojenost
vyvolává také fakt, že tu už nejsou
žádné sušáky na prádlo a lavičky.
Podle vyjádření Miroslava Šulty
z technických služeb se na základě
místního šetření posunul kontejner
na sklo více do silnice, aby byl zachován průchozí profil chodníku. Firmy
sídlící v Nerudově ulici, které si platí
kontejner a jejichž prostory nedovolují kontejner zatáhnout do průchodu
či dvora, jej mají na tomto stanovišti
(viz foto). V opačném případě by jej
musely mít na chodníku v Nerudově
ulici, kde by znemožňoval průchod
chodců. Návrhy na umístění kontejnerů na jiné místo sebou nesou i jisté
úpravy. Umístění do zeleně směrem k
ulici Na Příkopech vyžaduje zpracování projektu v rámci celé lokality.
Druhou variantou je řešit situaci obdobně jako na Dehtochemě. Umístit
kontejnery pod průchod, před nimi
vyhradit zákaz stání v šířce průjezdu
a umožnit průjezd svozovým vozidlům. Levá strana by byla průjezdná
pro parkování ve dvoře domu. Není
však zaručeno, zda toto řešení odstraní
pronikání zápachu do zdejších oken.
Lavičky byly odstraněny v roce
2001 z důvodu neopravitelné betonové konstrukce. „Jsme si vědomi toho,
že lokalita neodpovídá vzhledově
památkové zóně a je potřeba ji řešit
komplexně včetně obnovy zeleně a
vyřešení stávající péěší stezky z Revoluční ulice směrem k hlavní silnici
Na Příkopech,“ zmínila se na setkání
s občany starostka města Ivana Řápková.
(mile)

Český svaz bojovníků za
svobodu, Československá obec
legionářská, Sokol, Konfederace politických vězňů, Sdružení
pomocných praporů a Středisko
knihovnických a kulturních služeb Chomutov zvou veřejnost
na vzpomínkové setkání, které
se uskuteční 7. března 2005
ve 12.00 hodin u příležitosti
155. výročí narození prvního
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Akce
se uskuteční u památníku na
náměstí T. G. Masaryka v Cho(ěks)
mutově.

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři
Jízdné na kratší vzdálenosti zlevní o půlku
Po čtyřech měsících dojde k další
změně jízdného v MHD v Chomutově a Jirkově. Tentokrát jde o změnu příznivou. Od 1. dubna zaplatí
cestující v některých úsecích o
polovinu méně.
Podle chomutovské starostky
Ivany Řápkové, která je zároveň
předsedkyní představenstva Dopravního podniku měst Chomutova
a Jirkova, a. s., loňské zdražení
proběhlo tak náhle, že veřejnost
poněkud zaskočilo. „Představenstvo
se cítilo zavázáno to nějakým způsobem napravit, proto uložilo řediteli dopravního podniku Tomáši
Pisingerovi připravit opatření další,
které by mělo na cestující příznivější dopad,“ prohlásila I. Řápková.
„Výsledkem je návrh na zlevnění
dojezdových stanic.“
Starostka ovšem připomněla, že
cestující dokázali na prosincovou
změnu pohotově zareagovat. „Je
vidět, že lidé se umí chovat ekonomicky, hodně jich začalo využívat
čipové karty. Při této formě úhrady
vyjde jízda na deset korun, tedy stej-

ně jako úhrada jízdného v hotovosti
před zdražením. Kdo si to spočítal,
a takových lidí nebylo málo, tak
vlastně nic neprodělal.“ Jak upřesnil
obchodně přepravní ředitel DPChJ
Jiří Kubice, došlo k nárůstu prodeje
čipových karet o sto procent. „Další
naší snahou je motivovat cestující
k využívání MHD i na kratší vzdálenosti. To by mělo podpořit právě zavedení nového a cenově atraktivního
tarifního pásma,“ řekl.
Do zmíněného pásma bude zařazeno vždy několik posledních zastávek
ve směru ke konečné. U trolejbusů to
budou tři až čtyři, u autobusů od tří
do šesti zastávek. V těchto pásmech,
na jízdních řádech označených červeně, se bude platit poloviční jízdné. Jako příklad uvedl Kubice úsek
z Palackého ulice přes zastávku
U hřbitova k poliklinice. „To přivítají
zejména občané, kteří při cestě na
polikliniku museli přesedat a hradit
znovu plné jízdné.“
Změnu schválilo minulý týden představenstvo DPChJ a poté i společná
rada měst Chomutova a Jirkova. (lm)

1) Kde opatřit informace o školách, oborech a formách vzdělávání?
Základní
obecné
informace
o středních školách nebo konzervatořích a oborech a formách vzdělání v těchto školách lze získat:
- přímo v příslušných středních
školách, na internetových stránkách jednotlivých škol
- od výchovných poradců na základních školách

Zvěř míří do nižších poloh
Bohatá sněhová nadílka nutí spárkatou zvěř scházet z vyšších poloh
do míst, kde je sněhu méně. Jedná se
především o zvěř srnčí a jelení, ale
i prase divoké, které se může objevit v blízkosti lidských sídel. Zvěř je
však vystavena riziku. „Zaznamenali
jsme již několik případů uhynulé
nebo těžce zraněné zvěře, potrhané od psů. Před nedávnem jsme
objevili například potrhanou srnu
u zahrádkářské kolonie nad Bezručovým údolím,“ vyjádřil se Jaroslav
Šedivý z odboru životního prostředí
a zdůraznil, že ze zákona o myslivosti je volné pobíhání psů v honitbě zakázáno. Je proto nutné, aby si
majitelé psů pohlídali své miláčky
a nepouštěli je volně v místech, kde
se vyskytuje zvěř.
(mile)

- z tzv. Registru sítě škol, který lze
nalézt na informační stránce ministerstva (http://www.msmt.cz),
kapitola „Střední školství“ (http:
//delta.uiv.cz/region.htm)
nebo
v publikaci „Kam na školu“, vydávané každoročně Národním ústavem odborného vzdělávání nebo
v obdobné publikaci, vydávané
nakladatelstvím Tauris apod.
2) Kde opatřit informace o přijímacím řízení v daném roce?
Ředitel střední školy do konce
ledna stanoví a zveřejní na veřejně
přístupném místě v budově školy
a způsobem umožňujícím dálkový
přístup nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. Musí být vždy zřejmé,
jaký počet uchazečů se bude přijímat
v případě, že více uchazečů splní kritéria přijímacího řízení v rámci stanoveného pořadí. Přitom je třeba počítat
s tím, že ze stanovených počtů pro
jednotlivá kola jsou vyčleňovány určité počty míst pro odvolání a zkoušky
v náhradním termínu.
3) Kde si opatřit přihlášku?
Přihláška je k dispozici pro první
kolo přijímacího řízení na základní škole nebo v prodejnách SEVT
nebo na webových stránkách MŠMT
(http://www.msmt.cz/) v dokumentu „Seznam povinné dokumentace
škol a školských zařízení“, kapitole „Střední školství“ (značeného
kódem SEVT 49 149 0). Použít lze

kterýkoli tiskopis splňující formu
předepsaného vzoru.
4) Do kdy a komu se podává
přihláška?
Proti loňskému roku dochází
v podávání přihlášek ke změně.
Dříve se podávala přihláška do
konce února najednou pro první
i druhý termín přijímacích zkoušek a tato volba se nemohla změnit v průběhu přijímacího řízení.
Nyní žák podává jednu přihlášku
v únoru pro první (dubnový) termín a po ukončení tohoto kola
(tedy zhruba v květnu) může podávat přihlášky do dalších kol. Může
si podat přihlášky na střední školy
podle skutečného počtu volných
míst. Do druhého a dalších kol
přijímacího řízení lze podat libovolný počet přihlášek. Také počet
kol přijímacích řízení ve středních
školách do zahájení školního roku
není omezen. Přihlášku podává
žák, který plní nebo splnil povinnou školní docházku, v únoru
řediteli své školy. V ostatních
případech se přihláška podává
přímo řediteli střední školy, kam
se uchazeč hlásí k přijetí, a to
v termínu stanoveném ve vyhlášce (uchazeč, který splnil povinnou
školní docházku, obvykle do 15.
března, v případě oborů vzdělání
s talentovou zkouškou do 30. listopadu).
(Pokračování na str. 5)

