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Průběh návštěvy ministra vnitra Milana Chovance a ministryně školství
Kateřiny Valachové ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro MO Plzeň 2 Slovany

Dne 20. 3. 2017 navštívila ministryně školství paní Kateřina Valachová v rámci její
dvoudenní návštěvy Plzeňského kraje také naši 5. MŠ, Zelenohorská ul. Tato MŠ byla
vybrána proto, že je zde na dobré úrovni výuka dětí digitálními technologiemi a také proto, že
tato MŠ se účastní i několika mezinárodních programů. Paní ministryně přijela do MŠ
s panem primátorem, náměstkyní primátora paní Herinkovou a několika lidmi z radnice a
z MŠMT, před polednem. Na zahradě MŠ zrovna probíhalo tzv. jarní otevírání zahrady, kdy
skupinky dětí z jednotlivých tříd hledaly poklad na zahradě, každá skupinka našla nějaký klíč,
pak byl poklad přinesen a děti zkoušely ten správný klíč. Pak poklad byl otevřen a dětem
rozdán (zlaté dukáty – čokoládové). Na závěr paní ředitelka symbolicky velkým klíčem
odemkla velký zámek na jednom ze stromů. Paní ministryně se zúčastnila konce této dětské
hry. Pak proběhla prohlídka MŠ, především dvou tříd, ve kterých jsou umístěné interaktivní
tabule a paní ředitelka vysvětlila paní ministryni, jak probíhá výuka i hry na těchto
interaktivních tabulích, že jsou využívány nejen hotové hry a programy, ale že si paní učitelky
vytváří i své vlastní. Jeden pracovník ministerstva se více zajímal o mzdové prostředky pro
učitelky, plánované pracovní úvazky a zdali mzdové prostředky převáděné mateřské škole
přes krajský úřad jsou dostačující. Zajímal se o to podrobně asi proto, že od r. 2018 by měly
mzdové prostředky již dostávat školy přímo z ministerstva (ne přes krajský úřad) a měly by
skončit normativy mezd podle počtu dětí, ale nově by měly být mzdové prostředky
přidělovány za odpracované (odučené) hodiny. Na závěr návštěvy vyjádřila paní ministryně
uznání paní ředitelce i kolektivu učitelek, jak hezké prostředí ve školce vytváří i jakou formou
výuka probíhá. Přestože budova školky není nejnovější (je asi z 80. let minulého století),
přesto jsou učebny pěkně vybavené, rovněž zahrada je využita a vybavena dětskými prvky a
také ze strany rodičů je zájem o umísťování dětí v této MŠ.
Dne 6. 2. 2017 navštívil Plzeň ministr vnitra pan Milan Chovanec. Setkání proběhlo na
Krajském úřadě za účasti policejního prezidenta Tomáše Tuhého, hejtmana Plzeňského kraje
Josefa Bernarda, primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a krajského ředitele Policie ČR
Pavla Krákory. Jeho návštěva souvisela se vznikem pracovní skupiny, která má řešit
bezpečnostní situaci v lokalitách, kde dochází k extrémnímu nárůstu trestné činnosti ze strany
cizinců a častým výjezdům hlídek Policie ČR na ubytovny nebo k jejich blízkosti, z důvodu
rvaček zde ubytovaných cizinců. Oprávněnost vzniku pracovní skupiny potvrzuje skutečnost,
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že v Plzni dnes bydlí a žije více než 22 tisíc cizinců a nárůst za rok je téměř 500 osob. Jen
v okolí Borských polí, kde jich žije nejvíce, došlo v loňském roce k 50 procentnímu nárůstu
počtu přestupků spáchaných cizinci (v Kvasinách dokonce o 419 procent). Trestná činnost
narůstá i v centru města, např. na Americké. Zvýšená pochůzková činnost policistů a
strážníků je samozřejmě důležitá, ale samo o sobě to nestačí. Při nedávné razii v ubytovně na
Plzeňsku zadržela policie dva cizince bez povolení k pobytu. Jakým způsobem proběhla
kontrola dokladů cizinců před tím, než byli ubytováni, je jedním z problémů, který je nutné
řešit. Kontrolní činnost nemůže být jenom na policii. Každý, kdo zaměstnává cizince,
je musí nahlásit úřadu práce. Cizinec musí mít povolení k pobytu a k zaměstnání, musí
platit daně, zaměstnavatel za něj musí platit odvody, pravidla určuje i živnostenský zákon
atd. Proto byli vedle zástupců měst a krajů přizváni do pracovní skupiny i zástupce resortu
ministerstva financí, práce a sociálních věcí, průmyslu a další. Na pracovním trhu lidi chybějí
a zaměstnavatelé mají o cizince, zejména z Ukrajiny, stále větší zájem. V roce 2015 požádalo
o zaměstnanecké a modré karty 4 800 osob, v loňském roce už to bylo téměř 9 400. Poté
ministr Chovanec zmínil problematiku pracovních agentur. Tím je míněno neustálé přivážení
cizinců do Plzně, kde se o ně ale agentury dále nestarají. Tedy, že ve chvíli, kdy je s cizincem
ukončen pracovní poměr, zůstává ve městě bez prostředků a často působí problémy a páchá
trestnou činnost. Problém agentur bude řešit zákon, který se právě připravuje. To však
neznamená, že zaměstnávání cizinců budou provázet komplikace.
Po ukončení tohoto zasedání vyrazil ministr vnitra i policejní ředitel s plzeňskými policisty na
kontrolu ubytoven a vozů MHD na linkách, kde se cizinci ve větším množství pohybují.
Návštěva ministra se konkrétně MO Plzeň 2 - Slovany netýkala.
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