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POLITIKA REFORMY 

Ondřej Hausenblas 
 

A. Možnosti regulace reformy na cestě k zavedení standardu a ke kvalitě školství  
1. Školy tradiční, které pojedou podle starých osnov, i školy, které pojedou podle nových 
vzdělávacích programů, dostanou plnou odpovědnost za zvyšování kvality samotného procesu 
výuky a výchovy. Budou podporovány a zároveň i kontrolovány, aby obohacovaly výchovně-
vzdělávací proces o ty prvky, které dnešní škola postrádá: např. rozvíjet operativní vědomosti, 
aplikační dovednosti, pěstovat problémové a tvořivé myšlení, rozvíjet sebeúctu a sebevědomí 
žáka, pěstovat dovednosti kooperativní, pěstovat toleranci a vytvářet demokratická postoje 
i jednání. (Regulace se tedy dotýká odpovědnosti přímo za proces vzdělávání, nikoli 
odpovědnosti školy za žákův výstupní výkon.) (Viz pozn. l) 

2. Školnímu provozu bude poskytován servis: 
a) přímými konzultacemi, kursy, školením - MŠMT bude koordinovat vznik, práci, financování, 
kontrolu servisních center (mohou se jimi stát pedagogická centra, fakulty, iniciativní školy 
v terénu ap.), 
b) legislativou - MŠMT bude zajišťovat, aby činnosti pokusnických škol ani činnosti servisních 
center nebyly brzděny zaostáváním legislativy, 
c) podporou kooperace vysokých a nižších škol - MŠMT zohlední tyto spolupracovní vztahy při 
rozdělování peněz, 
d) podporou spolupráce mezi školami - MŠMT podpoří školy vynakládající úsilí a dosahující 
výsledků finančně pokrytím zvláštních výdajů (komunikace, cestování, tisk. přesčasy), 
e) podporou zahraničních výměn a stáží  jak pro odborníky, tak pro učitele v praxi. MŠMT 
provede a zveřejní přehled všech smluv nebo dohod se zahraničními partnery, kteří nabízejí 
spolupráci, vyčlení pracoviště pro zařizování formalit, aby se kvalifikovaní zájemci bez potíží 
ihned dostali na stáže. (Pozn.2) 

3. Bude se provádět výzkum nových cest a možností, a to získáním a) domácích odborníků, 
b) zahraničních zkušeností a projektů. To znamená, že si MŠMT objedná bibliografii 
dosavadních prací o transformaci a přehled o existujících kontaktech škol i odborných pracovišť 
se zahraničím, informace zveřejní v uspořádané anotovaná podobě pro potřeby škol a 
(případně ve spolupráci s jinou institucí) založí informační databanku komunikující poštou, 
telefonem, E - mailem, tiskem se všemi školami i dalšími zájemci (srov. např. Eric-system 
v USA). (Pozn.3) 

Na základě přehledu informací MŠMT zadá potřebná témata výzkumu s požadavkem 
bezprostředně aplikovatelného výstupu. 
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4. Budou zavedeny a provozovány efektivní informační služby pro všechny účastníky (veřejnost, 
rodiče, politiky, učitele, úředníky) o všech stránkách školství a vzdělávání (viz b.3), a tím 
zároveň dosahovat shody v POJMECH, poznávání rozdílu mezi různými přístupy, odstraňování 
předsudků, i postupného vyřazení těch, kteří ustrnuli a prokázali, že nedovedou své myšlení 
o vzdělávání rozvíjet, z rozhodujících pozic. (Od západní Evropy i USA se naše školství liší 
zejména tím, že v místech ředitelů ŠÚ, učitelů VŠ připravujících učitele, ředitelů odborů na 
MŠMT a ve vedení MŠMT jsou u nás ve velké většině lidé, kteří neporozuměli podstatě 
a potřebě změny a neuvědomují si nesvobodu, nehumánnost a neefektivnost dnešního školství. 
Projevuje se to okamžitě: základní pojmy od "kurikulum", "učivo" po “výkon žáka“, “hodnocení” 
jsou zcela odlišné od evropských trendů a navíc nejsou propracované - srov. argumenty 
o ”prostupnosti" škol, sklony k přeměřování statických znalostí žáků, touha klasifikovat školy 
i žáky) (Pozn. 4). 

Poznámky: 
Pozn. 1. Učitel a škola budou volány k odpovědnosti za to, jestli svou výuku a výchovu každý 
rok ZLEPŠUJÍ  proti minulému stavu a předcházejícímu roku v určitých kvalitách, které mohou 
být stanovovány centrálně, nebo které si škola muže vybrat z centrálně daného okruhu cca 2-3 
kvalit pro každý rok. 

Stanovené a sledované kvalitativní proměny se mohou týkat také různých složek vzdělávacího 
procesu: nejen obsahu učiva, ale i klimatu školy, metod výuky, organizace výuky, vztahu školy 
a obce ve vyučovacích činnostech ap. 

Žádat odpovědnost za výsledky, za tzv. prospěch žáka, je falešné. 

Když chceme poměřovat kvalitu vzdělávání podle toho, co všecko umějí různí žáci např. na 
konci některých ročníků, musíme buďto (a) sledovat jen takové stránky výkonu žáka, která 
mohou být uspokojivě naplněna u všech žáků, anebo musíme (b) sledovat jen velmi nízké, 
nenáročné úrovně výkonu, abychom při přirozené různosti dětí neuvrhli mnohé z nich do pozice 
nenapravitelných nezdaru. 

Pak ovšem žáci i učitelé (a) cítí rozpor mezi prestiží, kterou požívají tyto vyhodnocované 
kvality žákovské práce, a mezi skutečným úsilím a dovednostmi, které žák vynaložil na 
dosahování skutečně komplexních, životných výkonů. Škola se pak stává dějištěm 
samoúčelných, pro dítě falešných a nezajímavých cvičných činností, a je tudíž málo 
podnětná, (b) nízkým očekáváním pak málo povzbuzuje žáka k dosahování maxima jeho 
možností, a navíc nenáročným poměřováním a hodnocením žákovského výkonu ani 
centrum, ani učitel, ani žák nezískává použitelné informace. 

Pozn.  2. a 3. Centrum může jak finančně, tak organizačně podporovat jednak ty školy, které 
v transformaci postupují rychle - výrazně je odměňuje, ale zároveň je zapojuje do pomoci 
ostatním školám, jednak centrum reguluje ty školy, které mají s transformací potíže: umožňuje 
jim přístup k informacím, ke kursům, k lektorům, napojuje je na školy, které jdou kupředu. 
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Centrum organizačně propojuje činnost vysokých škol a výzkumných ústavů s potřebami a 
aktivitami škol. Centrum využívá existujících nabídek mezistátních, možností spolupráce 
s Evropskou unií k tomu, aby se poznatky ze zahraniční praxe i z výzkumů dostaly co nejrychleji 
k nám a mohly být kriticky ověřovány, posuzovány, aby sloužily jako podnět nebo jako varování. 
Znamená to jednak finančně zajistit např. překlady některých zásadních prací a tlumočníky pro 
skupiny učitelů na stážích, tvorbu televizních programů a videopořadů, přednáškové a lektorské 
pobyty zahraničních specialistů i praktika. 

Pozn. 4. Je možné zajistit kvalifikované informační středisko, které jednak zmapuje problémy a 
pojmy, v nichž dnes převládá nejasnost, jednak získá odborníky k výkladu dané problematiky 
pro veřejnost. Informační středisko dále zajišťuje tok informací od škol k centru a naopak, 
kontroluje srozumitelnost vydávaných informací, intenzivně spolupracuje s denním tiskem a 
sdělovacími prostředky vůbec. Informační středisko by vydávalo metodický časopis prakticky 
zaměřený na transformaci. 

Zintenzivněním informovanosti škol i veřejnosti se sníží procento problému vznikajících 
z neporozumění pojmům, získá se pozornost i pochopení mezi laickou veřejností, mezi politiky, 
mezi všemi účastníky vzdělávání. 

C. Organizační postup 
Pro takovou transformací je třeba 

1. získat týmy lidí: jednak v centru, jednak v terénu. 
1.1 První tým by se musel sestavit z odborníků nebo zkušených praktiků (Centrum pro 
vzdělávací politiku, z vysokých škol jen ti odborníci, kteří pochopili změnu. Ze škol ředitelé 
provádějící experiment nebo podstatnou proměnu, asociace a spolky, příbuzná odvětví, např. 
Zdravá škola ap.). Tento tým by vytvořil jednak návrh konstrukce celé reformy, jednak by 
vytvářel materiály nezbytné pro realizaci změn ve výuce - měl by to být týž tým. Protože jeho 
členové musejí mít jasnou představu o tom, co se vlastně v transformovaných školách má dít. 
1.2 Navazující druhý, trochu širší tým by byla ČŠI, protože je nejdostupnější, proškolitelná a 
relativně komplexní. Musela by časem nebo radši hned dostat nové legislativní vymezení, 
statut, který by inspektorům ukládal povinnost být "buditelem změny" a podrobit se kursům atd., 
dával by jim nezbytná práva a odměny aj. 
1.3 Další týmy by byly jednak větvené - kolem okresních inspekcí, jednak napříč propojované 
k jednotlivým problémům. Inspektoři a místní buditelé změny by na sebe navazovali schopné 
učitele, úředníky i rodiče a také by se spojovali s jinými týmy a buditeli změny. 
1.4 Nad celou sítí změny by muselo být velmi operativní a málo byrokratické koordinační 
centrum, jehož povinností by bylo vyhledávat řešení nastalých komplikací, kontaktovat politiky 
pro další změny legislativy, kontaktovat tiskové středisko, a také koordinovat systém kontroly a 
hodnocení celého procesu. 
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Tým pro průběžnou kontrolu a hodnocení by musel předem stanovit kritéria, která budou 
sledována, dále by sbíral informace o průběhu transformace v terénu a vyhodnocoval je a dával 
podněty k úpravám a opravám do koordinačního centra. 

2. Získat pochopení politiků v parlamentu, protože by to vyžadovalo také úpravy legislativní. 

3. Vytvořit systém financování: transformace si vyžaduje peníze navíc, protože v zájmu stability 
systému je třeba začít školám, která nebudou schopny transformaci provést, ubírat na dotacích 
teprve tehdy, až převládnou školy, která už s ní začaly a zřetelně pokročily kupředu. 

Bude třeba přitáhnout schopné členy týmů, poskytnout jim zázemí materiální, publikační 
prostředky, financovat dopravu. 


