UNIE ŠKOLSKÝCH ASOCIACÍ ČR

CZESHA

Otevřený dopis Unie školských asociací ČR - CZESHA
pro ministra školství Ing. Roberta Plagu, Ph.D.
Vážený pane ministře,
jménem předsednictva Národní rady Unie školských asociací ČR -CZESHA jsme nuceni konstatovat,
že se během Vašeho funkčního období komunikace MŠMT s odbornými asociacemi velice zhoršila.
Domníváme se, že diskuse o problémech školství mezi ministrem a odbornou veřejností je klíčová a
v minulosti vždy fungovala ku prospěchu věci. Zvali jsem Vás opakovaně na jednání Národní rady, a
to v termínech 15.5. 2018, 14.5. 2019 a 6.11. 2019. Bohužel, vždy jste se omluvil. Podobně končí i
pozvánky na jednání většiny našich členských asociací. Také pozvánka na nadcházející jednání
Národní rady CZESHA dne 6.11. 2019 skončila omluvou z Vaší strany a na dotaz, zda Vás někdo
zastoupí dosud také nemáme žádnou reakci.
I pokusy o setkání s našimi zástupci na půdě MŠMT končí bez odpovědi. Naposledy jsme o setkání
s členy předsednictva žádali 29.5. 2019, abychom mohli projednat výstupy z našeho květnového
jednání (na která jsme Vás zvali a Vy jste se omluvil) a do dnešního dne nemáme žádnou odpověď.
Nechceme spekulovat, zda je to administrativní chybou anebo záměrem. Ale určitě to nepřispívá ke
zlepšení situace regionálního školství, která nás velice trápí. Domníváme se, že máme stejný cíl.
Tedy kvalitní počáteční vzdělávání. Ale k tomu se bez vzájemné komunikace lze dopracovat jen
obtížně.
Proto Vás opakovaně žádáme o schůzku s předsednictvem Unie CZESHA v nejbližším možném
termínu. Doufáme, že tentokrát alespoň odpovíte. Opravdu nechceme komunikovat
prostřednictvím médií, ale Váš dosavadní postoj nás k tomu reálně nutí.

Za Unii CZESHA:

V Praze 9. října 2019

Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady a předseda Asociace Středních průmyslových škol ČR, v.r.
Mgr. Jan Mareš, místopředseda Národní rady a předseda Asociace energetického a
elektrotechnického vzdělávání, v.r.
Mgr. Jiří Nekuda, člen předsednictva a předseda Asociace ředitelů hotelových škol, v.r.
Karel Dvořák, člen Národní rady a předseda Sdružení učňovských zařízení, v.r.

