Educhem je nejlepší školou kraje
Asociace studentů a absolventů zvolila za nejlepší střední školu Ústeckého kraje Střední školu Educhem.
K úspěchu ji dovedl nový majitel, který se do zvelebování zařízení pustil přesně před rokem. „Nejtěžší práce
nás čekala hned po převzetí školy o prázdninách před novým školním rokem. Snažili jsme se tehdy školu
zvelebit a zpříjemnit studentům působení v Educhemu. Pořídili jsme nové sociální zařízení, lavičky,
výzdobu školy, wiﬁ, webové stránky, kantýnu, facebook a stabilizovali pedagogický sbor. Chtěli jsme
hlavně vypořádat připomínky studentů,“ říká výkonný ředitel školy Pavel Prošek. Na první místo v kraji
posunula školu veřejnost v hlasovací soutěži organizované Asociací studentů a absolventů v Ústeckém
kraji. Mezi novinky, které byly v letošním školním roce v Educhemu zavedeny, patří školní parlament, který
založili studenti z vlastní iniciativy a sami také zrekonstruovali klubovnu. Začal pracovat Poradní sbor
ředitelky školy, ve kterém jsou zástupci největších zaměstnavatelů v regionu. Škole pomáhají a signalizují,
co zaměstnavatelé od absolventů očekávají, aby byli bez problémů uplatnitelní. „Dalším významným
úspěchem je grant na vybudování centra výuky 3D tisku. Zahájila se také spolupráce s VŠCHT, zejména
pak s jejím výzkumným centrem Unicre. Podařilo se rozvinout spolupráci s městem Meziboří, za což
děkujeme hlavně starostovi města Petru Červenkovi. Díky městu máme například opravenou příjezdovou
komunikaci. Studenti se zkontaktovali s mezibořskými seniory a nastartovali mezigenerační spolupráci.
Zvou seniory na návštěvy školních akcí, sami je pak doprovází například při vycházkách, případně se podílí
na drobných opravách a údržbě v domácnosti seniorů,“ uvedl dále Pavel Prošek. O tom, že mladí lidé změny
ve škole vnímají pozitivně, svědčí i zájem o studium pro příští školní rok. Škola bude mít od září 124
studentů, což je dvojnásobný počet, než v minulém školním roce. „Během prázdnin chceme vybudovat
učebnu pro výuku 3D tisku. Připravujeme další projektové záměry na vybavení odborných učeben.
Ve spolupráci se SENMED plánujeme v Meziboří otevřít nový učební obor ošetřovatel, který nabídne
zejména dívkám uplatnění v sociální sféře. Od září spouštíme nový školní vzdělávací program forenzní
chemie, o který je mezi studenty velký zájem,“ prozradil na závěr ředitel školy. (ema)

