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Několik skutečností k založení
Gymnázia Židlochovice
V roce 1993 jsem byl už několik roků ve funkci školního inspektora
v České školní inspekci, která se brzy po roce 1989 stala samostatnou a nezávislou organizací a kontrolním orgánem podřízeným regionálnímu inspektorátu v Brně a ústředí v Praze. Získal jsem přehled o zřizování nových středních škol i gymnázií nejen na okrese
Brno-venkov, ale také v jiných regionech.
Po desítkách let komunistického centralistického řízení bylo ministerstvo školství nakloněno zřizování nových středních škol, a tak
se o to mnoho měst i obcí pokoušelo. Protože rada města o vzniku
gymnázia ve městě v té době neuvažovala, pokládal jsem za občanskou povinnost nějakým způsobem jednat. Funkce inspektora mi
v této věci, alespoň na počátku jednání, byla spíše přítěží. Iniciativa
ve věci zřizování školy nesouvisela s mou pracovní náplní. Očekával
jsem, že mi nadřízení vytknou nepatřičnost v této věci, naštěstí se
však nic podobného nestalo.
Na počátku školního roku 1993 fungovaly v Židlochovicích dvě
úplné základní školy. Považoval jsem za nutné nejprve s ředitelkou
ZŠ na Tyršově ulici projednat, zda by byla ochotna převzít žáky při
sloučení obou škol. Předpokládalo to dostatek učeben. Ty naštěstí
byly k dispozici, poněvadž Občanské fórum v roce 1990 iniciovalo
navrácení školní budovy čp. 371 na Coufalíkově náměstí. Ředitelka Bohuslava Guldová se vyjádřila předběžně kladně. Byl proveden
průzkum počtu narozených dětí o šest roků nazpět a bylo zjištěno,
že žáků natolik ubude, že při sloučení škol nenastanou žádné problémy. Průzkum byl proveden i v okolních obcích, odkud děti do
Židlochovic dojíždějí do vyšších ročníků. Dalo se tedy předpokládat,
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že by i bez zřízení židlochovického gymnázia po několika letech,
vzhledem k úbytku populace, obě školy splynuly.
Když byl proveden zmiňovaný průzkum, bylo třeba uvědomit
i radu města. Požádal jsem o slyšení a návrh na zřízení gymnázia
v Židlochovicích jsem radě přednesl. Zároveň jsem uvedl zjištěná
fakta týkající se počtu dětí. Můj návrh byl jednomyslně podpořen
a zároveň mi byl dán ústní souhlas k dalšímu jednání.
A tak jsem počátkem listopadu na společné poradě vedení Školského úřadu Brno-venkov a České školní inspekce přišel s návrhem
na zřízení Gymnázia Židlochovice. Protože ředitel Školského úřadu
Brno-venkov PhDr. Augustin Šik s mým návrhem nesouhlasil, vyžádal jsem si provedení průzkumu zájmu o studium při eventuálním
zřízení gymnázia v Židlochovicích. Na to ředitel ŠÚ přistoupil. Školský úřad vypracoval dotazníky a v prosinci 1993 byly tyto dotazníky
úplnými základními školami zpracovány. Jednoznačně ukázaly, že
zřízení gymnázia v Židlochovicích by bylo žádoucí. Tak se moje iniciativa dostala na úřední cestu a Školský úřad Brno-venkov požádal
ministerstvo školství o zřízení Gymnázia Židlochovice. Samozřejmě
vše bylo ještě projednáváno mezi Školským úřadem a městem Židlochovice, avšak u těchto jednání jsem už nebyl přítomen.
Dne 1. září 1994 bylo vyučování na nové střední škole v Židlochovicích zahájeno a v roce 2000 maturovali první absolventi. Do konce
školního roku 2018/ 2019 vykonalo maturitní zkoušku 531 studentů.
Přeji všem vyučujícím a především studentům, aby nadále rozvíjeli školu, která má pro celý region mimořádný význam. Vedení
gymnázia přeji šťastnou ruku i trpělivost v počinech, které budou
dále ústav rozvíjet. Téměř dvacet roků jsem vyučoval na základní
škole, kde je nyní gymnázium. Budova i její okolí byly citlivě a funkčně rekonstruovány a gymnázium se stalo ozdobou města. Tu však
netvoří jenom sama budova, ale náročné pracovní nasazení vyučujících umocněné láskou i laskavostí při vyučování i výchově.
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