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Šestadvacet průjezdů jedné z křižo-
vatek v centru Prostějova na  červenou
a k tomu 219 případů překročení povo-
lené rychlosti během  prvních pěti led-
nových dnů. Taková je bilance začátku
zkušebního  provozu radaru společnos-
ti Czech Radar, který hlídá průjezd aut
křižovatkami na červenou a jejich rych-
lost.

Za průjezd křižovatky 
na červenou tři tisíce korun, 

za překročení  rychlosti 
dva až tři tisíce

Město Prostějov nadále tají místo, na
kterém je laserový měřič  rychlosti spo-
lečnosti Czech Radar umístěn. Prozradi-
la pouze to,  že zařízení je instalované
na jedné z křižovatek na vnitřním  okru-
hu města, kde monitoruje průjezd vozů
na červenou a měří  jejich rychlost,
a přechází z testovacího do zkušebního
provozu.  To s sebou mimo jiné obnáší
vybírání pokut za spáchané přestupky. 

„Průjezd křižovatky na červenou při-
jde řidiče na tři tisíce korun,  ve správ-
ním řízení dokonce na čtyři. Překročení
rychlosti přijde  na dva nebo tři tisíce,
podle toho, o kolik řidič nejvyšší  povo-
lenou rychlost překročí,“ upozornil ing.
Miroslav Nakládal,  vedoucí odboru do-
pravy MěÚ. Ten ročně řeší zhruba 1 500
dopravních přestupků. Již nyní je však
zřejmé, že v souvislosti s instalací ra-
daru se jejich počet mnohonásobně zvý-
ší. 

Nezodpovědné řidiče usvědčí 
fotografie vozu i jejich obličeje

Jak zdůraznil místostarosta Mgr. Vlasti-
mil Uchytil, radar nemá v žádném přípa-
dě sloužit k navýšení rozpočtu města z vy-
braných pokut,  ale ke zvýšení bezpečnos-
ti chodců, zklidnění dopravy a snížení
počtu dopravních nehod. „Riziko zranění
chodců by měly snížit i ostrůvky upro-
střed vozovek, které město buduje na
vnitřním okruhu  i výpadovkách z centra,
a osvětlení přechodů,“ dodal Mgr. Uchytil. 

Zařízení pracuje na jiném principu než
radary, tím pádem není  odhalitelné antira-
dary. Pokud řidič projede křižovatku na
červenou  nebo překročí rychlost, zařízení
pořídí digitální záznam jeho  přestupku,
který má stejnou platnost jako policejní
měření.  Součástí usvědčujících důkazů
proti řidičům je průkazná fotografie  vozu
se zvýrazněnou státní poznávací značkou
a obličejem řidiče,  na níž je uvedeno mís-
to, čas, rychlost i to, jak dlouho už svítila
červená. Digitální záznam přestupku má
stejnou platnost jako  policejní měření. 

Radar bude hlídat
i další křižovatky

Radar bude hlídat průjezd na červenou
a rychlost aut i na dalších  křižovatkách.
Radnice chce vždy po určité době odtajnit
místo, na  kterém se bude nacházet. Chce
tak zjistit, zda počet přestupků  poté po-
klesne. Podle místostarosty Mgr. Uchytila
si město zařízení  od společnosti Czech
Radar pronajme pouze tehdy, pokud zku-
šební  provoz přinese očekávané výsledky. 

Y. Kadlecová

Radar na křižovatce přešel z testovacího do zkušebního provozu 
To mimo jiné obnáší vybírání pokut za překročení rychlosti a  průjezd křižovatky na červenou

Z výsledků testovacího provozu radaru v prosinci 2005

Z výsledků zkušebního provozu radaru v lednu 2006

Ředitelku Střední zdravotnické školy
Prostějov Mgr. Ivanu  Hemerkovou
a dvojici pedagožek této školy Ivanu Vy-
chodilovou a Evu  Veselou přijal koncem
ledna starosta města ing. Jan Tesař. Obě
totiž za pomoci personálu prostějovské
nemocnice, studentů  zdravotnické školy
i pacientů zpracovali a následně prezento-
vali  na mezinárodní konferenci v Buda-
pešti projekt autoevaluace - čili  vlastního
hodnocení - školy. Ten vznikl na základě
spolupráce  školy s Filosofickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně. 

Projekt Střední zdravotnické
školy vyvolal senzaci v Budapešti 

Stejný projekt, který získal podporu Ev-
ropské komise na léta 2004 -  2005, součas-
ně probíhal v dalších sedmi evropských ze-
mích.  Zástupci vybraných škol, kteří se na
jeho vypracování podíleli, se  na podzim loň-
ského roku zúčastnili mezinárodní konferen-
ce v Budapešti, kde výsledky své práce
představili před svými kolegy z celkem os-
mi evropských zemí. Českou republiku na ní
prezentovala  pouze Střední zdravotnická
škola Prostějov. 

„Bylo by troufalé říci, že teď o nás Evro-
pa ví. Po podvědomí  evropských pedagogů
se ale naše škola a město díky úspěšnému
projektu a jeho prezentaci na konferenci do-
staly zcela určitě,“  konstatovala Ivana He-
merková, kterou těší velký zájem, který  pro-
jekt prostějovské školy na konferenci vyvo-
lal. „Musely jsme s ním opakovaně
seznamovat ty, kterým naše první prezenta-

ce utekla a kteří se o projektu dověděli od
svých kolegů,“ prozradila Ivana  Vychodilo-
vá. „Náš autoevaluační projekt velmi vyso-
ko veřejně  ohodnotil i John McBeath, do-
cent univerzity v Cambridge, který  jako vý-
znamná postava evropské pedagogiky stál
u zrodu  autoevaluace škol,“ dodala se zře-
telnou pýchou v hlase.

Školu hodnotili nejen 
pedagogové a studenti,

ale i zaměstnanci nemocnice 

V čem vlastně sebehodnocení škol spočí-
vá? Autoevaluace je pro  české školy rela-
tivně nový pojem. V dnešní době se jí však
už  žádná z nich nevyhne, neboť povinnost
provádět vlastní hodnocení  jim ukládá
školský zákon. Každá škola je však jiná,
proto i sebehodnocení na nich probíhá od-
lišně, bez předem stanovených  kritérií. Ta
si musejí stanovit sami pedagogové, kteří
šetření  provádějí. „Otázky v dotaznících
by měly být zvoleny tak, aby  výsledky se-
behodnocení poskytly škole odpověď na
otázky, co  se v ní daří, co naopak ne a proč,
co je potřeba změnit a co by  bylo vhodné
zachovat. Žáci by přitom neměli mít strach
zveřejnit  své názory. Proto v naší škole vy-
plňovali dotazníky anonymně,“  objasnila
ředitelka zdravotnické školy. 

Prostějovskou zdravotnickou školu hod-
notili prostřednictvím  dotazníků nejen pe-
dagogové a studenti, ale také zaměstnanci
prostějovské nemocnice, kde studenti ab-
solvují praxi. „Jednalo se  o hodnocení na-
ší práce z několika úhlů pohledů. Žáci
ohodnotili  vybavení školy a práci pedago-
gů známkou chvalitebně, což osobně  po-
važuji za úspěch. Současně však hodnotili

i svoji práci a vyjadřovali se ke všemu, co
se jim ve škole nelíbí a co by chtěli  zlep-
šit. Terčem kritiky bylo například chování
některých pedagogů  k nim, které někdy
vnímají jako příliš autoritativní. 

Zaměstnanci nemocnice hodnotili naše
studenty poměrně dobře. Pokud  měli vý-
hrady, tak vesměs k jejich samostatnosti.
To je však velmi  subjektivní hledisko. Za
dva roky, které jsou věnovány nácviku

praktických dovedností, nikdo nemůže být
natolik samostatný, aby  se vyrovnal dlou-
holeté odborné pracovní síle. To chce léta
praxe,“  míní Ivana Hemerková. 

Střední zdravotnickou školu Prostějov
navštěvuje 232 studentů,  které učí 22 pe-
dagogů. Čtrnáct z nich jsou vyučující od-
borných  předmětů. Projekt autoevaluace
školy, který zde vypracovali, lze  podle vy-
jádření Ivany Hemerkové uplatnit i v ji-

ných školách.  Rodiče studentů se s jeho
výsledky mohou seznámit na třídních
schůzkách nebo na webových stránkách
školy. 

Úspěšný projekt nejen zviditelnil naše
město a zdravotnickou školu  za hranicemi
naší země, ale přinesl také nabídky na vzá-
jemnou  spolupráci Střední zdravotnické
školy Prostějov se školami v Itálii, Řecku
a Polsku. Y. Kadlecová 

Průjezd křižovatky na červenou vás přijde na 3000 korun. Foto: Y. Kadlecová

Nejen hokejisté a fotbalisté, ale i autoevaluace 
nás dostává do podvědomí Evropy

Českou republiku prezentovala na mezinárodní konferenci v Budapešti Střední zdravotnická škola Prostějov 

Pedogožky Střední zdravotnické školy Ivana Vychodilová a Eva  Veselá si společně se starostou Janem Tesařem a ředi-
telkou školy  Ivanou Hemerkovou prohlížejí knihu města Prostějova, do které se  obě zapsaly. Foto: Y. Kadlecová 


