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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

Lukáš Marek
redaktor MF DNES

JIŽNÍ ČECHY Tam, kde zavřou zá-
kladní školu, je to začátek konce,
říká jednička kandidátky TOP 09 Pa-
vel Klíma. Jako řediteli ZŠ a MŠ Mal-
šice se mu povedl opak a jeho škola
roste. Přesto vnímá, že je potřeba
udělat ve výuce zásadní změny.

Za TOP 09 jsem expertem na ob-
last školství. Chystali se vám uči-
telé v Malšicích stávkovat kvůli
nízkým platům?
Nechystali. Oni vědí, že podporuji
zvýšení platů. To je první racionální
krok, který ve školství musíme udě-
lat, abychom jeho úroveň zvýšili.
Pak semůže stát studiumpedagogic-
ké fakulty prestižní volbou pro ucha-
zeče. Mám zkušenost z Dánska, kde
student rodičům říkal, že by rád na
pedagogickou školu, ale byl tam vel-
ký převis, tak asi bude muset zvolit
práva. Vidíte ten rozdíl.

Ale v minulosti u nás přece byl
učitel jednou z nejváženějších
osob v obci na úrovni lékaře.
Pak se to někam ztratilo. Jak je
to dnes třeba vměstysuMalšice?
Myslím, že snad dobře. Žije zde ně-
jakých 1 900 obyvatel, učíme 240
dětí, ale pořád jsme venkovská ško-
la. Před deseti lety jich přitom bylo
jen 150. K tomu dalších 90 dětí ve
školce. Ale abych se vrátil k otázce,
protože jsemnapříklad dostal nejví-
ce hlasů ve volbách do zastupitel-
stva,myslím, žemě dost lidí jako ře-
ditele vnímá pozitivně. Na malé
obci je to samozřejmě jednodušší.

A proč jste se po volebním úspě-
chu nestal starostou?
Dostal jsem nabídku od několika
lidí. Máme ale šikovnou starostku
Miloslavu Šebkovou, takže jsem zů-
stal zastupitelem a dál se naplno vě-
noval škole. Když jsem do ní přišel
před 15 lety, byla před zavřením, ří-
kali mi to i kolegové z inspekce.
Teď se můžeme radovat, že fungu-
je. Z 24 máme 46 zaměstnanců,
a jsme tak druhý největší zaměstna-
vatel na Malšicku.

Takže jste zastáncem zachování
malých škol v kraji?
Určitě ano. Ještě asi před sedmi lety
tehdejší ministr školství Josef Do-
beš (Věci Veřejné, pozn. red.) navr-
hoval rušení a přesouvání do vět-
ších měst. Měl se tím kompenzovat
nedostatek dětí ve školách v okres-
ních městech. Je to nesmysl. Když
v takové obci zavřete školu, tak je
to začátek konce.

Proč?
Je to další krok k tomu, aby pak lidi

v takové obci už jen přespávali. Tře-
ba u nás máme funkční poštu, léka-
ře a školu, tak se lidé odsud nemusí
stěhovat do Tábora. Je to velmi důle-
žité. Do Malšic se dnes sjíždějí děti
z dalších 17 až 18 osad a obcí z okolí.

Je správné udržovat i školy, jako
byla třeba ta opravdu malá ve
Stožci na Šumavě?
Před zhruba dvěma lety ji zavřeli.
Znám i tehdejšího ředitele Zbyňka
Jíchu, který dnes působí v Lenoře.
Měla asi jen devět dětí, ale svého
času to mělo svůj význam. Ne pří-
mo pro obec, ale pro rodiče.

Jak fungovala výuka devíti dětí
v pěti ročnících?
Byly neuvěřitelně samostatné.
Když přešly do šestého ročníku, tak
v tomto ohledu převyšovaly ostat-
ní. Kantor tam zkrátka uměl správ-
ně nastavit výukumatematiky, jazy-
ka a dalších. Pak ale dětí ještě uby-
lo, až to bylo neudržitelné. Ale do-
kud to jde, tak jsem pro to, aby
obec školu držela.

Zmínil jste prestiž pedagogic-
kých fakult. Jaká je kvalita té na
Jihočeské univerzitě?
Mám za sebou dva čerstvé rozhovo-
ry s panem rektorem TomášemMa-
chulou. Diskutovali jsme i o tom,
zda současní absolventi nejsou pří-
liš velcí odborníci pro základní ško-
lu, ale malými odborníky na samot-
nou výuku. Jihočeská univerzita
k tomu, myslím, přistupuje rozum-
ně. Dobrým krokem bylo, že se tře-
ba přeměnila katedra bohemistiky
na filozofickou fakultu, která se více
zabývá vědou, a na pedagogické fa-
kultě zůstala více ta praktická větev.

Studenti si však stěžují na málo
praxe.
Je to tak, ale když se bavíme o změ-
ně a revoluci ve školství, tak je to
cesta na 30 let. Dnes si uvědomuji,
že tím, jak učíme děti, tak je připra-
vujeme pro svět, který tady za de-
set let nebude. Říkám tedy, že pro-
duktem naší školy by měl být člo-
věk, který se dokáže rychle učit
nové věci. To by mělo platit pro

učně i gymnazisty. A také by měli
umět vyjádřit svůj postoj.

Takže děti nemusí vědět, že Ka-
rel Čapek napsal Krakatit?
V tomto jsem zároveň konzervativ-
ní, takže mi až tak nevadí, že se
něco děti učí nazpamět. I to je do-
vednost. Třeba herci jsou schopni
si dvakrát přečíst odstavec textu
a už ho umí. A některé věci se zkrát-
ka bez lehkého biflování nenaučíte.
Mohu to vztáhnout na vyjmenova-
ná slova. Pak není důležité, jestli je
dokážete po letech vyjmenovat
všechny správně po sobě, ale že je
budete umět použít.

V jižních Čechách se hodně řeší,
že je tu nedostatek technicky
vzdělaných a řemeslníků. Není
chyba už na základní škole,
když za půl roku při dílnách děti
vyrobí jen lopatku a krabičku?
A to ještě mohou být někde rádi...
Máte pravdu, že z toho asi nevznik-
ne láska k truhlářství. Ale existují
různé programy, které kraj podpo-

ruje. Díky nim navštěvujeme dílny
a firmy, kde se děti s řemesly sezna-
mují. Vezmou nás i do laboratoří
a podobě.

Kdybyste měl možnost rozhod-
nout, přistoupil byste k rušení
některých středních škol v Jiho-
českém kraji? Některé mají pro-
blémy s naplněním. Mluvilo se
a mluví o optimalizaci.
Můj současný názor je takový, že
některé optimalizace byly úspěšné.
Školy se sloučily a něco se ušetřilo
na provozu. Ale třeba sloučení uči-
liště a gymnázia pozitivně nevní-
mám.

Máte namysli třeba v Kaplici?
Ano, mám. To nebylo šťastné.
Než dělat tak velká opatření, je
lepší dočasně snížit kapacitu
středních škol. Ale vždy to bude
mít nějaký negativní dopad, třeba
budetemuset propouštět, ale pro-
voz udržíte. Nelze to měřit jen
ekonomicky. Pokud bychom tře-
ba zrušili průmyslovku ve Veleší-
ně, tak tomůžemít pro daný regi-
on nepříjemný dopad. Historicky
to tam funguje, tak je lepší to zku-
sit udržet.

Kraj s Budějovicemi a univerzi-
tou plánují stavbu vědeckého
centra. Může taková věc zved-
nout zájem o technické obory?
V Plzni i v Brně podobné věci fungují
a tomuto projektu budu fandit. Vel-
mi důležité je spojenectví kraje a uni-
verzity. Po rozhovoru se současným
rektorem jsemnabyl dojmu, že osob-
ní vztahy mezi bývalým hejtmanem
(Jiří Zimola) a minulým rektorem (Li-
bor Grubhoffer) se přenášely i na
vztah univerzita – kraj, a to je špatně.
Je na kraji, aby vztahy rozvíjel.

Když se stanete poslancem, bu-
dete dál ředitelem školy?
Jsem rozhodnutý, že bych se stal
poslancemna plný úvazek a ředitel-
ské křeslo dočasně opustil.

ŘeditelPavel Klíma, který vedeMŠ aZŠ vMalšicích, tvrdí, že rušení základních škol v obcích nepřináší nic dobrého. Foto: Petr Lundák,MAFRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE Českobudě-
jovičtí parazitologové získali na vý-
zkum mořského prvoka grant
téměř osm milionů korun od sou-
kromé americké nadace. Pokračují
tak v projektu, jehož cílem je vytvo-
řit nový experimentálnímodelmoř-
ského prvoka. Výzkum vede tým Ju-
lia Lukeše z Biologického centra
Akademie věd ČR a grant jej bude
podporovat dva roky.
Tým bude zkoumat mořského bi-

číkovce Diplonema. „Musíme být
schopni měnit genetickou informa-

ci Diplonemy, vkládat, vypínat
a upravovat geny, aby byla atraktiv-
ní pro další výzkum,“ řekl Lukeš.
Tento postup umožní molekulár-

ním biologům spojovat specifické
geny s chováním buněk nebo určo-
vat, jak se mikroorganismy vzájem-
ně ovlivňují a působí na celý ekosys-
tém oceánů. Diplonema tvoří vý-
znamnou součást mořského plank-
tonu. Ten produkuje polovinu kyslí-
ku na planetě, a navíc odstraňuje
množství oxidu uhličitého i sklení-
kových plynů. (ČTK)

TÁBOR Střední zemědělská škola
v Táboře zmodernizuje za 22 milio-
nů svůj školní statek o rozloze 350
hektarů, který měl loni zisk 50 tisíc
korun. „Na škole s 250 studenty je
největší zájem o chov koní a země-
dělskou techniku,“ prohlásila ředi-
telka školy Blažena Hořejší.
V kraji jsou tři střední zemědělské

školy, podle ředitelky jihočeské
agrární komory Hany Šťastné je ab-
solventů pro prvovýrobu nedosta-
tek. Statek na táborské škole, která
vznikla v roce 1866 a je svého dru-
hu nejstarší v Čechách, si na sebe
podle ředitelky musí vydělat. Loni

měl náklady 22,5 milionu, výnosy
22,6milionu a zisk po zdanění 50 ti-
síc korun. Většinou bývá zisk ko-
lem 300 tisíc, loni ho ovlivnila níz-
ká cena mléka. V příštích letech
chce škola investovat víc než 50mi-
lionů korun do technologií živočiš-
né výroby, staveb pro skot a prasa-
ta. „Technologie jdou strašně do-
předu a předělat kravín je dnes
otázka 30 milionů,“ řekla Hořejší.
Statek se 13 zaměstnanci má rost-

linnou i živočišnou výrobu. Chovají
120 krav a mladý skot, jalovice od-
chovávají, býky prodávají. Hlavní
je výroba mléka. Dále je zde 500

prasat a 50 prasnic, několik brojle-
rů. Ke statku patří i 2,5 hektaru vel-
ký jablečný sad. Výnos z obilovin je
šest až sedm tun na hektar, loni pro-
dávali tunu za 3 500 korun.
Studenti pomáhají na polích i při

sklizni. V lednu začne škola na statku
předělávat okna, podlahy, učebny
i střechu, celkem za 22 milionů ko-
run, peníze jsou z evropského dotač-
ního programu IROP a od kraje. Do
strojů investují ročně dva miliony
i díky tomu, žeministerstvo zeměděl-
ství je zařadilo mezi centra odborné-
ho vzdělávání. V poslední době kou-
pili řezačku, traktory i kejdovač. Stro-

je půjčují škole i podniky. „Firmy
o nás mají obrovský zájem, na konci
školního roku jsem tadyměla zástup-
ce Agrofertu, Reprogenu, zeměděl-
ských družstev, aby k nim šli studen-
ti na praxi, nabízí trainee programy,
vše, aby získali aspoň jednoho absol-
venta. V prvovýrobě je o ně velký zá-
jem,“ řekla Hořejší.
Jak připomněla Hana Šťastná, od

roku 1989 zaniklo v kraji 15 země-
dělských škol a jejich počet je dnes
téměř nedostačující. Většina stu-
dentů jde totiž dál na vysokou ško-
lu a chybějí mladí odborníci do pr-
vovýroby. (ČTK)

Přehled
Jihočeská kandidátka
TOP 09

1. Pavel Klíma, 46 let
2. František Vácha, 51 let
3. Tomáš Bouzek, 42 let
4. Josef Knot, 45 let
5. Martin Gregora, 52 let
6. Radka Vaňousová, 39 let
7. Václav Kaska, 40 let
8. Petra Trambová, 43 let
9. Martin Lobík, 43 let
10. Ludvík Friedberger, 66 let
11. Jan Bárta, 75 let
12. Vladimír Skotnica, 55 let
13. Mirko Jakovljevič, 57 let
14. Miroslav Nosek, 46 let
15. Pavel Koutník, 34 let
16. Tomáš Novák, 38 let
17. Jaroslav Černý, 67 let
18. Václav Matějů, 42 let
19. Jiří Lískovec, 57 let
20. Rudolf Tyll, 45 let
21. Michal Plamínek, 22 let
22. Zdeněk Bezecný, 45 let

Vizitka
Pavel Klíma (46 let)

Patnáct let je ředitelem Základní
aMateřské školy Malšice na Tábor-
sku. Absolvoval Pedagogickou fa-
kultu Jihočeské univerzity obor čes-
ký jazyk a výtvarná výchova. Je ma-
lířem a grafikem, rovněž členem
Asociace jihočeských výtvarníků či
výtvarné skupiny KOSA a sdružení
výtvarníků FF16. Je také kuráto-
rem galerie Malšice, v městysu pů-
sobí od roku 2006 jako zastupitel.
Do roku 2014 byl jako nezávislý,
pak se stal členem TOP 09. Loni
byl zvolen do krajského zastupitel-
stva. Je ženatý a má tři děti.

Budějovičtí vědci dostali
grant na výzkum prvoka

Miliony korun vylepší školní statek

Seriál rozhovorů MF DNES s lídry kandidátek v Jihočeském kraji: Pavel Klíma, TOP 09

Změna a revoluce ve školství?
To je cesta na třicet let...


