
PETICE 
podle §1 zákona č 85/1990 Sb., o právu petičním, 

 

za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře Střední 

průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace  
(dále jen „Petice“), 

 

Adresováno: 

Radě Karlovarského kraje 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 

 

 

V Ostrově dne 10. 1. 2020 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, zejména zaměstnanci, žáci, jejich rodiče a příznivci 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace, nesouhlasíme s návrhem zřizovatele 

školy na zrušení oboru Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01 na uvedené škole.  

Prostřednictvím této Petice  

vyzýváme Radu Karlovarského kraje, aby 

ponechala i nadále obor Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře této školy a 

návrh na jeho zrušení neschválila. 

 

Odůvodnění: 

1) Obor Veřejnosprávní činnost byl převeden rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje 

v rámci slučování škol na Střední průmyslovou školu Ostrov v roce 2018. 

2) Obor Veřejnosprávní činnost byl otevřen 1. 9. 2018 a do současné doby jsme naplnili u obou 

přijímaných ročníků plně kapacitu tříd. 

3) O obor je u veřejnosti velký zájem, o čemž svědčí počet přihlášek, který škola od doby jeho 

zavedení vždy dostává. 

4) Pedagogický sbor je velice kvalitní a stabilizovaný, pro výuku tohoto oboru plně 

kompetentní. 

5) Školní budova patří mezi nejmodernější školy v Karlovarském kraji, kapacita školy je 

dimenzovaná na 750 žáků. Ukončením oboru Veřejnosprávní činnost klesne počet žáků pod 

600, čímž nebude plně využita investice, která byla do školy krajem vložená. 

6) Škola se i nadále plně soustředí na výuku a rozvoj technických oborů a ekonomický obor, 

kterým Veřejnosprávní činnost je, vhodně doplňuje strukturu technických oborů a výrazně 

dotváří tvůrčí sociální klima na škole. 

7) Obor Veřejnosprávní činnost na Střední průmyslové škole doplňuje nabídku ekonomických 

oborů pro zájemce o střední vzdělávání v okrese Karlovy Vary. 

 

 

Petiční výbor ve složení: 

Mgr. Vlastimil Sachl, Lidická 1333,  Ostrov, 363 01. 

Mgr. Milana Oberhofnerová, Komenského 748, Ostrov, 363 01 

Mgr. Ota Šikýř, Mlýnská 460, Žlutice, 364 52 

Petiční výbor zastupuje:  Mgr. Vlastimil Sachl, Lidická 1333,  Ostrov, 363 01. 

 

 

 

 

 

 



PETICE 
za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové 

organizace. 

My, níže podepsaní občané České republiky, zejména zaměstnanci, žáci, jejich rodiče a příznivci Střední průmyslové 

školy Ostrov, příspěvkové organizace, nesouhlasíme s návrhem zřizovatele školy na zrušení oboru Veřejnosprávní 

činnost  68-43-M/01 na uvedené škole. Prostřednictvím této Petice vyzýváme Radu Karlovarského kraje, aby ponechala 

i nadále obor Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře této školy a návrh na jeho zrušení  neschválila 

 

Petiční výbor zastupuje:  Mgr. Vlastimil Sachl, Lidická 1333,  Ostrov, 363 01. 

 

č. jméno příjmení bydliště podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


