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Výrazně vzrostl
počet mladých
lidí, kteří
po studiu
učitelských
oborů hned
nastupují
do školy.
Ladislav Vaindl
redaktor MF DNES
PLZEŇ Stále více absolventů pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni po ukončení studia
začíná pracovat jako učitelé. Ukazuje výsledek analýzy uplatnění absolventů, kterou škola každoročně
provádí. Podle ní v loňském roce
výrazně vzrostl podíl absolventů,
kteří jdou rovnou do praxe.
Podle děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka může být vzestup
zájmu o pozice ve školství pouhým

Po vysoké škole míří
absolventi za katedru
meziročním výkyvem. „Ale také se
může jednat o následek zvyšování
atraktivity učitelské profese, kterou je ve vazbě na navyšování finančních prostředků v regionálním
školství možné sledovat,“ sděluje
Mentlík.
Po dobu několika let se podíl absolventů fakulty, kteří zůstávali ve
školství, pohyboval okolo 70 procent. U studentů, kteří absolvovali
v roce 2020, se tento podíl výrazně
zvýšil, a to na téměř 89 procent z
celkového počtu absolventů učitelských studijních programů. Konkrétně jde o absolventy bakalářského studijního programu Učitelství
pro mateřské školy a magister-

ských a navazujících magisterských
programů pro oba stupně základních škol a školy střední, a to včetně absolventů kombinované formy
studia.
Trend pozorují i ředitelé plzeňských škol. „Zájem je teď určitě větší. Myslím, že to tak bude i nadále.
Přispívá k tomu asi i současná situace, kdy je práce ve školství, na rozdíl od jiných oborů, pořád považována za poměrně jistou,“ řekla MF
DNES ředitelka 28. základní školy
Pavla Jedličková. V současné době
na škole absolventy má. „Z vysoké
školy jsou velmi dobře připraveni
odborně, zvládají své předměty.
Na čem je třeba zapracovat, to jsou

pedagogické dovednosti. Ty může
přinést až praxe,“ konstatuje ředitelka. Ta zmiňuje zapojení do projektu Plzeňské fakultní školy, který
zahrnuje spolupráci fakulty s mateřskými, základními a středními školami. Podle Jedličkové jsou velmi
důležité praxe, které studenti vysoké školy absolvují.
Podobně to vidí i děkan Mentlík.
„Rozvoj praxí je pro naši fakultu naprosto zásadní, protože umožňuje
kvalitní přípravu studentů na jejich
působení ve školách. Na konci roku
2020 jsme podepsali v tomto duchu memoranda se sedmi školami
v regionu a zahajujeme tak s nimi
úzkou spolupráci, která přinese

kromě jiného zcela nové pojetí praxí studentů a inovativní elementy
do výuky na naší fakultě, ale i na fakultních školách,“ potvrzuje.
Podle zkušeností z minulých let
absolventi po úspěšných obhajobách a státních závěrečných zkouškách ve většině případů zůstávají
na školách, kde už v průběhu studia učí. „Trend, kdy studenti po dohodě s řediteli spolupracují se školami již v době studia, sledujeme
delší dobu. O studenty některých
aprobací je velký zájem a není výjimkou, že nastupují na školy, kde
předtím realizovali své pedagogické praxe. Často na těchto školách
již učí i v průběhu studia,“ sděluje

Mentlík. Co se počtu pedagogů
týče, Plzeňský kraj patří k těm lepším v republice. Rezervy ale jsou i
tady. „Potřebovali bychom více matikářů a fyzikářů. A samozřejmě
jiná je situace u nás v Plzni, kde je
učitelů dostatek, a třeba v příhraničí. Tam takový výběr není,“ podotýká Pavla Jedličková.
Plzeňská fakulta připravuje budoucí učitele dominantně pro Plzeňský kraj, kde v roce 2020 začalo
ve školách pracovat 60 procent absolventů. Výrazně ovšem přispívá k
řešení nedostatku učitelů ve Středočeském kraji, kam zamířilo 16 procent absolventů. Do kraje Karlovarského jich odešlo 13 procent.

Vysázeli 39 stromů,
nesou jména patronů

Nově vysazené stromky ve Vřeskovicích Stromky u vodní nádrže v obci Vřeskovice mají své patrony. Jsou mezi nimi i děti Jolanka, Matěj a Tomáš Mračkovi, kteří pomáhali při sázení. Foto: Petr Eret, MAFRA

Fenka měla tlamu
obtočenou lepicí páskou
KLATOVY Ve psím útulku v Klatovech se zotavuje fenka, kterou našli ve zbídačeném stavu uvázanou
u popelnice v Beňovech. Zvíře
mělo tlamu obtočenou lepicí páskou, nemohlo jíst ani pít. Případ
už prověřuje policie.
Fenku našla v pátek u popelnic v
Beňovech náhodná kolemjdoucí.
Pes byl vyhublý, vystrašený, po
těle měl několik zranění a srst vyžranou od blech.
Nejhorší podle vedoucí klatovského útulku Miloslavy Šeflové
bylo, že fenka měla čumák obtočený hnědou izolační páskou. Zvíře
tak nemohlo jíst, pít ani pořádně
dýchat.
Jak dlouho pes takto přežíval,
Šeflová netuší. Domnívá se ale, že

to muselo být déle než jeden den.
Navíc je přesvědčená, že Nelinka,
jak jí začali říkat, měla svázané i
tlapky.
„Jedná se o fenku křížence mezi
třemi a pěti lety. Je to úžasný pes.
Když se k nám dostala, byla v žalostném stavu. Trpěla podvýživou, byla dehydratovaná, měla
mokvající rány po celém tělíčku, i
zastaralé rány,“ popsala vedoucí,
která přiznala, že s takovou lidskou krutostí se ještě nesetkala.
Nelinka byla v době nálezu hodně apatická. Nyní už se její stav rapidně zlepšil. „Zajímá se o vše kolem sebe a užívá si mazlení. Několikrát denně ji krmíme jako štěně,“ dodala vedoucí.
Na majitelku, kterou se podařilo

VŘESKOVICE Ulice v centru obce
Vřeskovice na Klatovsku zdobí od
loňského podzimu devětatřicet nových stromů. Sázeli je tamní patrioti s pomocí dotace. Sázení každého
ze stromů se ujala jedna místní rodina. Na lípách a dubech se objevily
cedulky se jmény patronů. Jak říká
starosta Jan Krotký, poptávka po sázení byla tak velká, že dřeviny nestačily zájem uspokojit. „Nejvíce se
hlásily rodiny s malými dětmi, proto některé stromy nesou jejich jména,“ popsal Krotký.
Velmi ho prý zájem překvapil,
proto obec hodlá v sázení pokračovat mimo intravilán, kde byla dříve
skládka a místo prošlo rekultivací.
Obec nemůže žádat o příspěvek
dvakrát, žádost tedy podalo místní
rodinné centrum Vřeskováček.
Než Vřeskovice požádaly ministerstvo životního prostředí o příspěvek z projektu Sázíme budoucnost,
měly už na stole připravený plán
obnovy zeleně v centru obce. „Stromy bychom stejně vysázeli, protože alej byla sešlá stářím, pomoc od
státu se nám tedy hodila,“ říká starosta.
Ministerstvo poskytlo 209 tisíc korun, za což se pořídil materiál, zpra-

coval se projekt a zaplatil se odborný dohled při sázení. Obec do projektu dodala fyzickou práci lidí, částečně pomohl i bagr. „Když to shrnu, pro obec naší velikosti je to velká finanční pomoc, projekt je poměrně významný, dokáže totiž obnovit v obcích zeleň, která postupně zanikla,,“ sdělil starosta.
Obec podle něj dostala také instruktážní video, jak se sází stromy.
„Podle něj se zasadí jakýkoli strom
kdekoli, patronům stromů jsem ho
rozeslal,“ popsal.
Podle něj díky projektu v obci odpadne i vandalismus, s kterým
obec v minulosti u části výsadby bojovala a o některé stromy přišla.
„Rodiny si budou svoje stromy hlídat, aby je někdo nezničil,“ uvedl
starosta Vřeskovic, kde se sázelo i
ke 100. výročí vzniku republiky. Náves od té doby zdobí dvě lípy s posezením.
Do výsadbové výzvy s podporou
ministerstva životního prostředí se
zapojily tisíce lidí, nadšenci na Plzeňsku uspořádali za dva roky 129
akcí. V celostátní databázi akce sazimebudoucnost.cz je přes milion
stromů, které rostou na 2 670 místech. — Jitka Šrámková

Prošla i dotace golfové akademii

Už je jí lépe Fenka se zotavuje ve
psím útulku v Klatovech. Tlamu
měla přelepenou lepicí páskou.
Zdroj: Útulek pro zatoulané a opuštěné psy Klatovy
vypátrat, podala trestní oznámení. Případ prověřuje policie jako
podezření z trestného činu týrání
zvířat. (vb)

PLZEŇ Více než jedenáct milionů
korun pošle letos Plzeň sportovním
akademiím, které slouží dětem a
mládeži. Dotace připadne i RGA –
regionální golfové akademii, z které podporu ve výši 800 tisíc korun
od města chtěli zastavit zastupitelé
Pirátů. Připomenuli přitom zvláštní okolnosti předcházející dotace,
kterou město poskytlo RGA a ta ji
na konci loňského roku vrátila. Nebyla totiž schopna dodržet smlouvu s městem a zajistit v Plzni pro
děti a mládež fungování golfových
simulátorů, na které město přispělo 300 tisíc korun.
Piráti jsou přesvědčeni, že se jednalo o pokus využít dotaci na simulátory původně pořízené pro Plzeňský Golf Park, se kterým je RGA personálně úzce provázaná. V areálu
Plzeňského Golf Parku v Dýšině si-

mulátory také skončily. Když se v
zastupitelstvu schvalovaly dotace
pro akademie, Piráti chtěli, aby se
o dotaci pro RGA hlasovalo zvlášť a
ne společně s ostatními.
„Žadatel podle nás uváděl nepravdivé informace s tím, že provedl z
našeho pohledu fingovanou transakci, jenom aby mohl vyúčtovat dotaci městu. To je pro mě neseriózní
jednání. Je to výsměch plzeňskému
daňovému poplatníkovi,“ prohlásil
šéf klubu zastupitelů Pirátů Pavel
Bosák. Tvrdil, že RGA dotaci vrátila
až po tom, když se loni začalo poukazovat na neplnění dotačních podmínek.
Náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO), který má oblast sportu v kompetenci, oddělené hlasování odmítl. Zdůrazňoval, že zástupci
RGA sami přišli na to, že nejsou

schopni splnit dotační podmínky.
„A bez jakéhokoliv jednání s městem došlo k vypořádání. Peníze
jsme přijali,“ řekl Zazrycký.
Tvrdil, že od Pirátů není fér, když
důvěryhodnost RGA zpochybňují.
„Rétorika pirátské strany mi přijde
lichá a skoro faulová,“ konstatoval.
Většina zastupitelů pak oddělené
hlasování nepřipustila a dotace pro
RGA byla schválena společně s dotacemi pro dalších šest sportovních
akademií.
Fotbalová akademie má obdržet
2,9 milionu korun stejně jako akademie hokejová. Tenisová akademie
získá 1,2 milionu korun. Triatlonové
akademii připadne 850 tisíc korun
a házenkářské 1,45 milionu korun.
Atletická akademie obdrží 1,2 milionu korun. — Jaroslav Nedvěd

