
Málotřídky a české strategické dokumenty ve školství  

  

Klíčovým strategickým dokumentem pro střednědobý a dlouhodobý horizont rozvoje 

českého školství se stal Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha), schválený vládou 

České republiky v roce 2001. Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický dokument, 

explicitních zmínek o málotřídkách v něm najdeme poskrovnu. Přesto Bílá kniha definuje 

některé klíčové principy vzdělávací politiky, které lze vnímat jako podstatné pro existenci a 

fungování těchto škol.  

Prvním z nich je princip spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem, který 

znamená zajištění svobodné volby vzdělávací cesty i instituce bez ohledu na ekonomickou a 

sociokulturní úroveň jedince. Spravedlivost, i když to v Bílé knize není přímo řečeno, by se 

tedy měla také týkat regionální dostupnosti škol. V Bílé knize však takové spojení nenajdeme.  

Tento princip obecně není s tímto kontextem příliš často spojován ani v zahraničí, ale 

dokladem toho, že toto spojení má svůj význam, je Solstadova publikace Equity at Risk 

(1997), kde jsou regionální aspekty realizace vzdělávacích reforem vnímány jako jedna z 

velkých překážek
1  jeho naplnění

. 

Druhým principem je decentralizace řízení vzdělávací soustavy a participace 

sociálních partnerů na rozhodování, což pro málotřídní školy nese příslib větší autonomie a 

možnost spolupracovat, rozhodovat a jednat s nejbližšími partnery.  

Jako určující limit pro realizaci těchto principů a návrhů dokumentu jako celku je 

vnímán demografický vývoj v zemi. Vzhledem ke stagnaci a předpokládanému poklesu 

porodnosti lze očekávat i změny ve struktuře sítě škol. Bílá kniha přímo říká, že 

„neodvratitelný pokles počtu žáků na 1. stupni ZŠ bude – vzhledem k „husté“ síti škol 

(především málotřídních) – rychlejší než pokles počtu škol a učitelů […] Je nepochybné, že 

tlumení dopadů dalšího „řídnutí“ sítě ZŠ na život v malých obcích a jeho souvislost například 

s dopravní dostupností budou vyžadovat velmi citlivý přístup, úzce propojený s vývojem 

sídelní i administrativní struktury České republiky“ (Národní, 2001, s. 27). Tato jediná 

explicitní zmínka o málotřídkách v Bílé knize dává najevo, že určujícími faktory pro podporu 

málotřídek ze strany státní vzdělávací politiky jsou vedle faktorů demografických, faktory 

ekonomické a faktory částečně svázané s rozvojem obcí a sídelní strukturou.  

Výrazem realizace Bílé knihy jsou Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně 

                                                 
1
 U nás téma regionální dostupnosti základních škol není zmiňováno zřejmě proto, že jejich hustota a vzájemná 

vzdálenost není příliš velká. Je to dáno poměrně značnou hustotou osídlení. Odlehlé oblasti tak, jak o nich lze 

mluvit např. v Norsku, v podstatě nenajdeme. 



vzdělávací soustavy České republiky z roku 2002, 2005 a 2007 (dále Dlouhodobý záměr nebo 

DZ), zpracovávané MŠMT, které vymezují rozvojové priority vzdělávací soustavy a způsob 

jejich realizace a podpory ve střednědobém výhledu.
2
 Dlouhodobý záměr 2002 uvádí údaje o 

vývoji sítě ZŠ v 90. letech, kdy došlo k obnově řady venkovských, zejména málotřídních škol 

vnímaných jako součást sociokulturní identity obcí. „Tento trend byl všeobecně podporován i 

přes jeho vysokou finanční nákladnost“ (2002, s. 17). Dlouhodobý záměr z roku 2002 

detailněji analyzuje situaci ve školství, pro niž je určující demografický vývoj. Na jeho 

základě upozorňuje na možnost poklesu průměrného počtu žáků připadajícího na jednoho 

učitele (ukazatel důležitý pro financování škol) a změnu ve velikostní struktuře škol. Jmenuje 

i kraje, ve kterých je vyšší podíl málotřídních škol (viz níže), a které mají i nadprůměrné 

jednotkové náklady na žáka (s. 15). Celkový dosavadní vývoj vedl k poklesu průměrné 

velikosti ZŠ a pokud by se neměly zvyšovat jednotkové náklady na žáka a stávající velikost 

škol by zůstala zachována, vedlo by to ke zrušení asi tisíce škol, což by se týkalo zejména 

škol málotřídních. Tato možnost je jistě znepokojující, takže si ministerstvo v dalších úkolech 

spojených s rozvojem vzdělávací soustavy ukládá v oblasti základního vzdělávání „věnovat 

soustavnou pozornost problémům málotřídních škol s 1.- 5. ročníkem, i školám plně 

organizovaným v menších obcích (Dlouhodobý, 2002, s. 49)
3
. 

Poměrně detailní pozornost málotřídním školám a hustotě jejich sítě věnuje příloha 

Dlouhodobého záměru Vybrané souvislosti rozvoje školství v krajích ČR (2002), která se týká 

především demografických a ekonomických souvislostí rozvoje a udržování školské sítě 

v regionech. V detailnějším pohledu upozorňuje na to, že demografický pokles porodnosti 

způsobí v nejbližší budoucnosti zmenšení velikosti škol a následně vyvolá i potřebu počet 

škol omezovat. Přesto byla doposud síť základních málotřídních škol poměrně stabilní, 

meziroční výkyvy se týkaly zhruba dvou desítek škol. Neúplné ZŠ se zmenšovaly spíše 

z hlediska počtu žáků. Z pohledu republikového zrušené školy zhruba vyrovnávaly 

demografický úbytek. Tato situace vyvolává potřebu zvažovat v jednotlivých regionech 

hlediska demografická, ekonomická, pedagogická i sociální (Vybrané, 2002). Na úrovni státu 

se zvažují v podstatě zejména první dvě skupiny hledisek; dokumenty však přiznávají, že 

málotřídní školy mohou mít značný lokální socio – kulturní význam, a proto doporučují v 

jednotlivých případech postupovat citlivě (Národní, 2001, Vybrané, 2002). 

Dokument Vybrané souvislosti (2002) poukazuje na rozdíly v hustotě sítě a velikosti 

ZŠ, která je dána zejména charakterem osídlení a počtem obyvatel jednotlivých regionů. 
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  Jak naznačuje vročení, Dlouhodobé záměry ministerstvo školství zpracovává s tříletou periodicitou.  
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 V pozdějších dokumentech, ani dále v tomto tuto snahu nelze vystopovat. 



Počet škol na jednu obec se pohybuje v rozmezí od 0,38 – 1,55. V regionech, kde je nízký 

počet škol na obec, nebude zřejmě možné vyvíjet další tlak na jejich slučování či rušení. Bude 

spíše třeba hledat zdroje pro financování i malých škol (např. Vysočina). Jiná situace je v 

krajích, kde je relativně vysoký počet škol na obec a zároveň nízký počet žáků na školu (např. 

kraje Liberecký a Olomoucký) (Vybrané, 2002).  

V roce 2002 tedy MŠMT provedlo poměrně důkladnou analýzu demografické a 

ekonomické situace týkající se školství v regionech i na republikové úrovni a přiznalo jistou 

potřebu i právo na existenci neúplně organizovaných škol. Navrhlo rovněž změnu financování 

regionálního školství, kterou vyžadovala změna ve státní správě a samosprávě, a rozhodování 

o podobě sítě základních škol do budoucna přesunulo na místní úroveň školské správy a 

samosprávy. MŠMT pro další podobu sítě málotřídních škol nepovažuje za důležitou evaluaci 

pedagogické práce těchto škol nebo zhodnocení podoby sítě ZŠ pro rozvoj našeho venkova.  

Dlouhodobý záměr z roku 2005 již není v analýzách aspektů řízení regionálního 

školství tak důkladný.  Více si všímá zkušeností se změnou struktury státní správy a 

samosprávy ve školství a změn, které do školství vnáší nový školský zákon z roku 2004. 

Zdůrazňuje úlohu decentralizačního procesu, který vede k vysokému stupni autonomie škol. 

Vnímá ho jako nástroj pro účinnou participaci hlavních účastníků vzdělávání a možnost 

naplňování konceptu komunitní školy (Dlouhodobý, 2005).  

Dále je pozornost věnována také demografickému vývoji, který zaznamenal jistou 

stabilizaci porodnosti, a také změně financování regionálního školství. MŠMT od roku 2003 

nově stanovuje tzv. republikové normativy jako výši výdajů škol na jednoho žáka příslušné 

věkové kategorie, resp. příslušného typu školy. Z normativů republikových se odvozují 

normativy krajské. Výpočet krajských normativů, které zohledňují částečně i strukturu 

školské sítě a pracovníků ve školství, je každoročně určen vyhláškou ministerstva. „Hlavním 

cílem systému je vytvoření ekonomického tlaku na „přizpůsobování“ sítě škol v každém kraji 

nejen disponibilním prostředkům státního rozpočtu, ale zejména reálným potřebám 

vzdělávání v kraji“ (Dlouhodobý, 2005, s. 106). V roce 2005 chtělo MŠMT věnovat finanční 

prostředky mj. i na program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

málotřídním školám. Počítalo i s tím, že další peníze určené na podporu a rozvoj málotřídek 

bude třeba vyčlenit, neboť málotřídkám zřejmě nebude přístupný Evropské sociální fond 

(tamtéž, s. 108). Ministerstvo tímto dává najevo, že si je vědomo úskalí a problémů, které 

mají málotřídky s vlastním rozvojem, avšak v tomto ani v jiném dokumentu neuvádí žádné 

bližší představy o tom, jak by tato podpora měla vypadat. Lze ji nalézt v Rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2007 jednotlivým krajům, ve kterém jsou vyhlášeny dva 



rozvojové programy, které mohou málotřídkám pomoci. Prvním z nich je již výše zmíněný 

Program na zpřístupnění DVPP pro pedagogické pracovníky málotřídek a druhý má název 

Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků, se kterým mohou disponovat kraje a 

na základě regionální potřeby finančně pokrýt disproporce vznikající mezi účetním a školním 

rokem a pohybem v počtech žáků a zaměstnanců. 

Dlouhodobý záměr 2007 má již pevnější strukturu a jasněji formuluje strategické 

směry rozvoje a s nimi svázané cíle. Ani zde se málotřídním školám nevěnuje mnoho 

pozornosti. Jejich rozvoji by však mohl napomoci zejména strategický směr Rovnost 

příležitostí ve vzdělávání, který zdůrazňuje realizaci tohoto principu v prostředí bezpečné 

školy (Dlouhodobý, 2007, s. 15). V tomto ohledu mají málotřídní školy co nabídnout, neboť 

sociálně i fyzicky malé prostředí těchto škol je přehledné a umožňuje včas předcházet 

nežádoucím patologickým jevům (např. Arjona aj., 2000, Kalaoja, Pietarinen, 2001). Mohou 

snadno vyjít vstříc i dalšímu požadavku na podporu individuálních potřeb. 

V dokumentu zaznívá i příslib finanční podpory rozšiřování funkcí škol v oblasti 

naplňování volného času a zájmové činnosti dětí a jejich rodičů ze zdrojů ESF, a to zejména 

v místech s nízkou kulturní vybaveností. Implicitně lze předpokládat, že takovými místy jsou 

zejména venkovské obce, není zde však řečeno, jak tyto mohou z těchto zdrojů čerpat 

(Dlouhodobý, 2007, s. 21).  

Konkrétní finanční podpora pokračuje v oblasti DVPP málotřídních škol a také 

v projektu Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků (Dlouhodobý, 2007, 

příloha č. 2). 

Dlouhodobé záměry vydávané MŠMT pravidelně analyzují demografické údaje o 

počtech dětí procházející vzdělávací soustavou a objem finančních prostředků na zajištění 

jejího chodu, to vše jako určující faktory pro další existenci málotřídních škol. Velmi okrajově 

je zmíněno, že málotřídní venkovské školy v místech svého působení plní i další než jen 

vzdělávací funkce, a to zejména kulturní. Ačkoliv pedagogická problematika těchto škol není 

v Dlouhodobých záměrech explicitně diskutována, vzhledem k existenci výše zmíněných 

dotačních titulů je zřejmé, že je tvůrcům vzdělávací politiky částečně známa a je prozatím 

ochota alespoň touto cestou (viz dotační tituly na DVPP a meziroční vyrovnání rozpočtu) 

málotřídní školy podpořit. 

 

 


