V Liberci 14. dubna 2013

Tisková zpráva
Jazykové školy hledaly v Liberci,
jak mít větší slovo i u politiků
Ohrožené pomaturitní jazykové studium bylo jedním z témat dvoudenního jednání Rady Asociace
jazykových škol a agentur ČR, která si tentokrát vybrala pro své setkání Liberec.
Každého půl roku se schází Rada Asociace jazykových škol a agentur v jiném městě. Tentokrát se
místem jejich jednání stal v pátek 12. a v sobotu 13. dubna SportPark Liberec. Organizace vznikla
v roce 2005 jako druhá celostátní agentura proto, aby zastřešovala regionální jazykové školy.
V Liberci je jejím členem například Jazyková škola Skřivánek.
„Pod Ještědem jsme připravili naše setkání také proto, abychom se víc zviditelnili a přitáhli nové členy.
Každý další člen posílí náš vliv v kontaktu s politiky,“ vysvětlil prezident asociace Vítězslav Bican.
„Řešili jsme spoustu otázek, například pomaturitní studium, které má být příští rok zrušeno, anebo
kvalitu jazykového vzdělávání ve firmách. Těch oblastí, které nás trápí, je mnohem víc. My
argumentujeme při řešení problémů jednotně za všechny naše členy,“ dodal.
Asociace hledala na svém setkání také cestu, jak se přiblížit ke druhé jazykové asociaci, která vznikla
už na počátku 90. let minulého století. Záštitu nad libereckým sjezdem Rady Asociace jazykových škol
a agentur převzal náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda, který přišel na jejich
jednání osobně a probral s vedením asociace některé z otázek, jež jazykové školy nyní nejvíc trápí.
„Jsem rád, že si asociace vybrala k jednání právě naše město. Z témat, která tu zazněla, mne asi nejvíc
zajímá pomaturitní studium,“ řekl náměstek Kamil Jan Svoboda. „Byl bych rád, kdyby se v budoucnu
hrany mezi oběma asociacemi jazykových škol obrousily, a časem třeba i vznikla jediná organizace,
která bude víc slyšet a bude mít větší slovo,“ dodal.
Podle Vítězslava Bicana působí v celé České republice několik stovek jazykových škol. Asociace
jazykových škol a agentur jich sdružuje 41, druhá asociace má asi 15 členů. Jak odhadl prezident
Bican, v současnosti mají jazykové školy v celé republice zhruba 120 tisíc studentů.
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