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Čtyři roky, které uplynuly od podzimu 1989, nabídly dostatek příležitostí vyjádřit se 
k minulosti, současnosti i budoucnosti českého školství. Své už jistě řekl každý, kdo se vyjádřit 
chtěl. Nazrál čas přejít od nezávazných slov k odpovědným činům. 
Naše školství naléhavě potřebuje reálný politický program svého dalšího rozvoje, jehož 
jednotlivé kroky budou naplňovány podobně jako scénář ekonomické reformy. Měl by 
odpovídat jak stavu české společnosti, tak jejímu směřování. Ani školství se ovšem nemůže 
vrátit na konec třicátých let, kdy byl na dlouhá léta přerušen jeho přirozený vývoj. V řadě 
evropských zemí totiž mezitím došlo ve vzdělávání k hlubokým proměnám a především se 
změnilo jeho samotné pojetí: východiskem vzdělání je člověk, jehož individuální schopnosti je 
třeba rozvinout, nikoli norma, které se všichni musí přizpůsobit. Významnou součástí úlohy 
státu při vytváření otevřené občanské společnosti je i příprava, přijetí a realizace takové 
vzdělávací politiky, jež vývoj tímto směrem aktivně podpoří také v České republice. 
 

	  MINULOST	  A	  DNEŠEK	  
 
1. Překážky přirozeného rozvoje 
 
Totalitní režimy, fašistický i komunistický, rychle odhalily slabinu centralistické vzdělávací 
soustavy první republiky – centrum, odkud byla snadno zranitelná. Jakmile je ovládly, mohly začít 
zneužívat hustou síť vzdělávacích institucí k intenzívní ideologické indoktrinaci dětí a mládeže. 
Následky ideologizace našeho školství, k níž došlo  za obou totalitních režimů, však nejsou tím 
hlavním, s čím se dnes musíme vyrovnat. Tak, jak byly ideologicky podmíněné prvky poměrně 
snadno direktivně prosazeny, byly zase stejně snadno direktivně odstraněny. V centrálně řízeném 
školství opět stačilo ovládnout centrum. Protože aparát byl zvyklý šířit cokoli. Ideologická rezidua 
jsou dnes už nevýznamná – komunistickou ideologii bral ostatně v 80. letech vážně opravdu 
málokdo. 
Rovněž země s nepřerušenou demokratickou tradicí se však potýkaly a dosud potýkají s vážnými 
problémy, které přinášejí direktivní mechanismy řízení školství, vytvořené někdy kolem poloviny 
minulého století. Společnost, potřeby lidí, úroveň poznání i všeobecně používané technologie – to 
vše se tehdy měnilo jen velmi pomalu. Tradiční prostředky centrálního řízení byly s pomalým 
tempem vývoje ještě slučitelné a státní správa s jejich pomocí dokázala v mnoha evropských 
zemích vytvořit systém vzdělávacích institucí, v té době poměrně racionální. 
Po překonání následků druhé světové války se však svět začal překotně rozvíjet. Škola přestala být 
hlavním zdrojem informací. Naopak, v této roli ji postupně nahrazují televize, rozhlas, noviny 
a barevné časopisy, výpravné encyklopedie a video. Ve vyspělých zemích se k nim brzy přidají 
multimediální technologie, osobní počítače a elektronická pošta. Škola se tak může soustředit na ty 
vzdělávací cíle, jimž dříve příliš pozornosti nevěnovala. Dnes více než kdy předtím si žáci potřebují 
odnášet ze školy mimo jiné také schopnost učit se samostatně a aktivně nové věci po celý život, 
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technické a sociální předpoklady pro komunikaci s ostatními a pro práci v týmu, aktivní a kritický 
přístup k informacím, návyky potřebné pro identifikaci problémů a jejich řešení, pocit odpovědnosti 
za vlastní život a odpovídající výbavu technik, dovedností a postojů. Jenom se školními znalostmi 
už totiž nevystačí – mnohé z nich ostatně velmi brzy zastarají. 
V direktivně řízeném školství však školy nesměly samy reagovat na měnící se podmínky. Místo 
toho čekaly – a některé dosud marně čekají na pokyny shora; ty však nepřicházejí, jak byly školy 
zvyklé. Centrum, pokud chápe svou roli ve školství tradičně, však už prostě nemůže stačit dynamice 
změn probíhajících v moderní občanské společnosti. Úkolem vlády a ministerstva školství není řešit 
a vyřešit všechny problémy, ale umožnit veřejnosti, aby většinu z nich mohla řešit a vyřešit sama. 
Problémy je třeba řešit na nejnižší úrovni, na níž je to funkční, a za účasti těch, kterých se týkají. 
Téměř vždy je to tam, kde tyto problémy vznikly. 
Konec dvacátého století je proto v evropském školství obdobím hledání a nacházení nového 
rozložená kompetencí a odpovědnosti. Přesunům kompetencí a odpovědnosti ve vzdělávání se 
nevyhneme ani my. Demokratické změny a rychlá transformace ekonomiky totiž postavily před 
české školství tytéž problémy, často dokonce v mnohem koncentrovanější podobě. 
Při jejich řešení je o koho se opřít. Na všech stupních vzdělávací soustavy se objevili vedoucí 
pracovníci a učitelé, kteří už pracují nebo chtějí pracovat na vysoké úrovni. Zamýšlejí se nad tím, 
co budou jejich žáci nebo studenti v životě potřebovat a přizpůsobují tomu cíle, obsah i metody 
výuky. S kvalitními jedinci se lze ostatně setkat i ve státní správě. Zatím je však postavení a někdy 
bohužel i osud těchto průkopníků stručným vystižením poměrů v českém školství: nositelé 
pozitivních změn neexistují díky systému, ale jemu navzdory. Při svém tvořivém úsilí se musí 
pohybovat na hranici dávno překonaných zbytečných předpisů a nařízení. Jen někteří odvážili i za 
ni, a tak je u nás stále jen výjimkou to, co je jinde už dávno pokládáno za zcela přirozené a normální 
 
Naše školství příliš nepočítá s nápaditostí, tvořivostí a vlastní inteligencí jednotlivce – jako by se 
mohlo vyvíjet jedině důsledným prováděním detailních pokynů, vydávaných centrem. 
Pozn.: Koncepčně se tím nápadně podobá pokusům o centrálně řízenou ekonomiku, jejichž nezdarů 
jsme byli donedávna svědky. Ekonomické problémy se projevovaly v továrnách a obchodech, ovšem 
nedaly se tam vyřešit, neboť jejich příčiny byly jinde. Teprve zásadní systémoví změny 
ekonomického prostředí otevřely činorodosti a spontánnímu úsilí každého člověka prostor. 
 
Jeho problémy vnímá veřejnost hlavně na školách. Příčiny je však nutno hledat ve vlastnostech 
prostředí, v němž školy působí, a v systému, který je řídí. Transformace českého školství proto 
nemůže být úspěšná, pokud by její podstatou byly hlavně nové osnovy, učební plány, strukturální 
reforma či další instrukce pro školy. Transformace musí začít změnou prostředí a pravidel chování 
všech subjektů, jichž se vzdělávání dotýká. Když se v nových podmínkách časem začne lépe dařit 
těm školám, o jejichž vzdělávací nabídku budou mít rodiče žáků, studenti, zaměstnavatelé a ostatní 
sociální partneři škol větší zájem, a těm jednotlivcům, kteří se o to zaslouží, je vyhráno. Pak už 
nové instituce ani nebudou nutné. 
Pozn.: V ekonomice se stát místo organizování výroby a místo kontroly nad rozdělováním 
stagnujících zisků zaměřil na vytvoření obecných podmínek pro jejich trvalý růst. Organizace 
produkce a směny je ponechána iniciativě lidí, na státu nezávislé. Prostor, který ekonomická 
transformace otevřela, je podnikatelskými subjekty vyplňován s rychlostí, která dává tušit, jak 
obrovský tvůrčí potenciál byl do té doby promrháván. Školství dosud na srovnatelný koncepční 
posun čeká. Čeká na trvalé otevření možností pro schopné, aktivní a tvořivé učitele a ředitele škol 
na všech úrovních, kteří dokáží samostatně vycházet vstříc měnící se poptávce po vzdělání. Jejich 



tvůrčí potenciál sahá daleko za to, co dosud směli a smějí. 
 
2. Dnešní problémy 
 
Vzdělávací soustava moderní demokratické společnosti by měla co nejlépe odpovídat požadavkům 
a potřebám těch, jimž má sloužit – tedy společnosti jako celku i všem jejím jednotlivým členům 
a institucím, které z jejich vůle vznikají. Ve svém souhrnu jsou tyto požadavky a potřeby velice 
rozmanité a někdy dokonce protichůdné, ať jde o úroveň obsahovaného vzdělání, o cíle a obsah 
vzdělávání, o formy a metody výuky nebo o způsoby učení. Navíc se mění stejně rychle jako svět 
kolem nás. 
Vzdělávací nabídka našich škol ani kapacita a struktura jednotlivých úrovní české vzdělávací 
soustavy s rychlostí vývoje požadavků a potřeb sociálních partnerů školy nedrží krok. 
Pozn.: ve vzdělávání jsou relevantními sociálními partnery 
- školy a ředitelé škol, 
- učitelé a jejich odbory, 
- orgány státní správy všech úrovní, 
- žáci a jejich rodiče, studenti, 
- zaměstnavatelé, profesní sdružení a komory, 
- obce a vyšší územní celky odpovídající spádovým územím škol na vyšší úrovni vzdělávací soustavy 
- další součásti mnohovrstevné a bohaté struktury občanské společnosti 
 
Tento stav trvá již delší dobu, avšak díky rychlosti, hloubce a povaze zásadních společenských 
změn po roce 1989 se rozpory mezi nabídkou a poptávkou výrazně prohloubily. Na straně 
sociálních partnerů škol přitom vůbec nejde o přechodné módní požadavky na obsah, formy, 
metody a cíle vzdělávání, ale o trvalé trendy, věrně kopírující reálný společenský vývoj. Za 
aktuálními disproporcemi mezi nabídkou a poptávkou je přitom skryt hlavní systémový problém 
naší vzdělávací soustavy: téměř naprostá absence účinných mechanismů, které by dokázaly přenášet 
dynamiku vývoje společnosti rovněž do vývoje školství. 
Rozpor mezi nabídkou a poptávkou se v základním školství týká především kvality poskytovaného 
vzdělání. Nespokojenost se základní školou roste úměrně dosaženému vzdělání rodičů žáků, a to je 
varovné zjištění. Předmětem kritických výhrad často bývají neosobní atmosféra školy a nekorektní 
vztahy učitelů k dětem, vztahy, jež odporují cílům a prostředkům výchovy v rodině a někdy i etice 
mezilidských vztahů. Rodiče ale kritizují také vzdělávací cíle základní školy, které nezřídka dávají 
příliš jednoznačnou přednost předání velkého objemu znalostí před rozvinutím individuálních 
duševních a tělesných dovedností každého dítěte. Tam, kde obsah a metody výuky neodpovídají 
věku žáka, probíhá vyučování za cenu stresování dětí, které se učiteli podvolí, a trvalé nudy 
a znechucení ostatních. Silně rozšířený pocit trvalého selhávání vede k deformaci osobnosti žáků 
a projevuje se i v pozdějším životě lhostejností či dokonce odporem ke vzdělávání, jež výrazně 
komplikují jejich pozdější pracovní uplatnění a mají i další hluboké celospolečenské důsledky 
(drogy, agresivita, pozdější selhávání v rodičovské roli a pod.) Společným jmenovatelem všech 
těchto problémů je zjištění rodičů žáků, že na práci školy nemají účinný vliv. 
Ve vzdělávání nelze najít ideální poměr mezi důrazem na znalosti a důrazem na dovednosti 
a postoje. Star by proto měl i ve státních školách podporovat bohaté spektrum různých pojetí 
vzdělávání, další pojetí tolerovat a teprve výstřelky, nejraději zákonem, zakázat. Je totiž stále 
zřejmější, že neexistuje pojetí základní školy, které by bylo vhodné pro všechny děti, pro všechny 
druhy místních podmínek a pro všechny učitele. Hledání jednoho nejlepšího pojetí školy, vhodného 



za všech okolností, je hrubým koncepčním omylem. Prosazování onoho domněle nejlepšího řešení 
maří úsilí právě těch, kdo tvořivě a s upřímným zájmem a snahou hledají nejlepší pojetí školy ve 
svých podmínkách, pro místní děti a s existujícím učitelským sborem. 
Toto poznání se stalo jedním z hlavních teoretických východisek úsilí zvláště pravicových vlád 
evropských zemí (v poslední době například Velké Británie či Švédska) o vytvoření podmínek pro 
vznik skutečně pluralitní vzdělávací nabídky i uvnitř státního sektoru. Ne všichni však tento 
základní koncepční posun vzali na vědomí. Někteří lidé chtějí stále vylepšovat všechny školy podle 
jediné šablony. Zapomínají přitom, že v centralizovaném školství se snadno rozšíří nejen přednosti, 
ale také všechny nedostatky jejich návrhů. V malé zemi, jako je naše, se navíc nedostatků vždycky 
najde dost, neboť zde okruhy autorů, kritiků a ověřovatelů splývají. Získávání připomínek 
k návrhům osnov ani jejich ověřování proto nebývá vedeno jen snahou dozvědět se pravdu. 
Na úrovni středního školství potřebám ekonomického rozvoje a poptávce neodpovídá ani dnešní 
poměr mezi nabídkou všeobecného a odborného vzdělání, ani odborová struktura středních 
odborných škol a středních odborných učilišť. Nabídka všeobecného vzdělání se musí výrazně 
rozšířit. Ve vyspělých zemích získává stále větší část populace střední všeobecné vzdělání až do 
osmnácti let věku a profesní specializace začíná později než ve čtrnácti či patnácti letech jako často 
u nás. Oborová struktura odborného vzdělávání dosud z velké části odpovídá struktuře národního 
hospodářství osmdesátých let a značně poddimenzována je především oblast služeb, obchodu, 
turismu, bankovnictví, pojišťovnictví a příbuzných oborů. Důsledné institucionální oddělení 
středních odborných škol od středních odborných učilišť je nehospodárné a zbytečné. Mělo by být 
co nejdříve překonáno jak legislativně, tak fakticky. Na odborných školách v zahraničí se prosazuje 
široká nabídka nejrůznějších vzdělávacích programů, operativně se měnící podle potřeb trhu práce. 
Jsou orientovány na mládež i na dospělé obyvatelstvo. Odborné školy v rámci své vzdělávací 
nabídky školí zaměstnance soukromých firem, pořádají různé večerní kursy a provádějí 
rekvalifikace pro pracovní úřady, to vše pod vedením vlastních učitelů nebo za účasti externích 
lektorů. 
Naším velmi závažným problémem je příprava učňů. Ve školním roce 1993/94 dále vzrostl podíl 
takzvaných státních žáků, tedy učňů, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci. Už překročil tři 
čtvrtiny všech učňů a státní správa dosud nepředložila přijatelný návrh řešení tohoto neutěšitelného 
stavu. Celkové náklady na praktickou přípravu státních žáků jsou dnes už vyšší než rozpočet našich 
vysokých škol, stále rostou a značně zatěžují státní rozpočet. Příprava v učebních oborech je 
v průměru třikrát dražší než studium na gymnáziu, zájem žáků směřuje často jinam, ale pro 
nedostatek dalších vzdělávacích příležitostí musí volit tuto formu. Stát bude za několik let obtížně 
řešit velké problémy s jejich zaměstnaností. Navíc toto řešení, kdysi přijímané jako provizorium, 
výrazně oslabilo ekonomické i odborné vazby mezi učilišti a zaměstnavateli, které byly ještě 
nedávno mnohem těsnější. To je systémově nejvýznamnějším nedostatkem dnešního stavu našeho 
středního odborného školství. 
Kapacita českého vysokého školství je trvale zhruba dvakrát nižší než poptávka po vysokoškolském 
vzdělání. Zájemci o studium, které musí vysoké školy každoročně odmítnout, mají přitom často 
stejné předpoklady jako uchazeči přijatí. Ve vyspělých zemích je podíl vysokoškolsky vzdělané 
populace větší než u nás – i proto, že tam mezi vysokoškoláky řadí také absolventy škol, které u nás  
zatím nemáme. Právě u nich ovšem začíná cesta k vyrovnání převisu poptávky po vysokoškolském 
vzdělání, která neohrozí akademickou úroveň tradičního vysokého školství a uspokojí trvalou 
poptávku pracovního trhu po vysoce kvalifikovaných “prakticích”. V nabídce naší vzdělávací 
soustavy totiž chybí celý sektor: vysokoškolské odborné vzdělávání, poskytující absolventům 
vysokou kvalifikaci nikoli vědeckoteoretickou nebo uměleckou, ale v oblasti praktických aplikací 



vědních poznatků a umění. Zajištění rozvoje neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání se musí 
stát součástí celkové strategie rozvoje českého vysokého školství. Nebyla dosud předložena, ačkoli 
bez ní jsou státní vysokoškolská a vědní politika, příprava odpovídajících zákonů a koneckonců i 
využívání prostředků určených na rozvoj vysokého školství jen improvizací. 
Vysokoškolský zákon výrazně oslabil závislost vysokých škol na ministerstvu školství, 
reprezentujícím veřejný zájem. Nenahradil ji však žádnými správnímu nebo ekonomickými 
vazbami, které by vysoké školy nutily skládat ze své vědecké a pedagogické činnosti účty svým 
sociálním partnerům. Proto také podíl jednotlivých studijních oborů odpovídá z velké části oborové 
struktuře socialistické ekonomiky a mnohé vysoké školy se jen velmi pomalu a neochotně 
odhodlávají k zásadnějším strukturálním změnám své vzdělávací nabídky. Nejen vysoké školy, ale 
i zájemci o studium se často musí rozhodovat bez přístupu k závažným informacím, které k tomu 
potřebují – informační zázemí ministerstva ostatně není o mnoho lepší. Zákon zatím monopol 
dnešních vysokých škol spíše chrání a vylučuje i vznik konkurence ze strany soukromých vysokých 
škol. V této oblasti dnes nepůsobí žádné účinné mechanismy, které by tam dokázaly přenášet 
požadavky a nároky sociálních partnerů vysokých škol a vytvářely tak trvalý a systematický tlak na 
kvalitu poskytovaného vzdělání. 
Absenci účinných vazeb mezi školami a jejich přirozenými sociálními partnery názorně dokládá 
analýza toků, jimiž se finanční prostředky dostávají do škol. V zásadě lze říci, že u nás mají sociální 
partneři menší přímý vliv na objem finančních zdrojů ve školství a především na jejich alokaci. 
V důsledku toho také nemohou účinně ovlivnit efektivitu jejich využívání. Finanční toky 
z veřejných a soukromých rozpočtů nejsou vzájemně svázány, což vede k neefektivnímu směřování 
veřejných finančních prostředků. 
Dlouhodobé masivní dotace školství ze státního rozpočtu, založené v podstatě na každoročním 
vyjednávání škol se státními úředníky, vedly – podobně jako kdekoli jinde – k výraznému omezení 
výkonnosti a ztrátě efektivity. Navíc je výkonnost v systému možné zvyšovat pouze posilováním 
vstupů bez vazby na výstupy, což pochopitelně vede k nekontrolovatelným tlakům na státní 
rozpočet. 
Jádrem problémů, které se vyskytují na všech úrovních naší vzdělávací soustavy, je její malá 
systémová otevřenost. Nabídka škol je z velké části určována taxativně shora. Vysoké školy, které 
jsou z tohoto hlediska vlastními pány, zase mohou až příliš snadno zneužívat svého monopolního 
postavení. Obory a směry přípravy a studia, o něž je zájem, nemohou expandovat vůbec či jenom 
omezeně, zatímco existující podmínky umožňují aby žáky a studenty nakonec získaly i obory 
a školy neperspektivní a nekvalitní. Taková situace ochromuje vstřícnost škol vůči naprosto 
oprávněným požadavkům a potřebám jejich sociálních partnerů. Brání přirozenému rozvoji 
vzdělávací nabídky, k němuž by nepochybně došlo, kdyby mohli vyvíjet na školy účinný tlak. 
Školy, s výjimkou soukromých, neodpovídají za svou činnost ani částečně svým přirozeným 
sociálním partnerům. Vazby, které mají jejich odpovědnost zprostředkovat, nevedou k institucím 
občanské společnosti, ale výhradně ke státní správě. Její reálné možnosti zajistit kvalitu vzdělávací 
nabídky jsou však z objektivních důvodů velmi omezené. Nutným předpokladem kvality vzdělávání 
nabídky je totiž její rozmanitost, neboť konečným kritériem kvality vzdělávání je spokojenost 
rodičů žáků, studentů, zaměstnavatelů a ostatních sociálních partnerů škol, jejichž požadavky 
a potřeby jsou velmi rozmanité. Ve svém souhrnu jsou nepochybně zcela v souladu se zájmy 
společnosti jako celku (neboť právě tak jsou zájmy společnosti definovány). Sebelepší státní správa, 
jež chce zájmy společnosti jako celku hájit, však dokáže direktivně prosazovat jen věci uniformní – 
pokud chce vést školy k tomu, aby rozmanité požadavky a potřeby svých sociálních partnerů 
respektovaly, nemůže s tradičními prostředky uspět. 



Znepokojujícím rysem současného stavu je proto prohlubující se rozpor mezi tím, co žáci a studenti 
budou v životě potřebovat, a tím, co si ze škol odnášejí. Určité přizpůsobování vzdělávací nabídky 
škol požadavkům jejich sociálních partnerů, provázené jejím rozrůzněním již probíhá. Je ovšem 
neseno dobrou vůlí a nadšením špičkových učitelů a ředitelů škol, nikoliv mechanismy, na jejichž 
působení lze založit fungující a trvale se rozvíjející systém. Takové mechanismy, v zahraničí dnes 
už téměř standardní, je nyní třeba uvést v život i u nás. Nepodaří-li se to velmi rychle, i poslední 
nadšenci svou dobrou vůli ztratí. Současně je třeba demokraticky rozhodnout, kde má mít 
rozmanitost vzdělávací nabídky meze z hlediska státu. 

ZÍTŘEK	  A	  BUDOUCNOST	  
 
3. Východiska transformace školství 
 
Transformace školství, jako součást aktivní státní vzdělávací politiky, neproběhne najednou. 
Rozhodně nebude sledem direktivních opatření, nařizujících školám a učitelům, co mají dělat. 
Školy nelze změnit ze dne na den a dokonce ani z roku na rok. Transformace školství bude 
procesem, který se plně rozvine, až se změní prostředí, v němž jednají jednotliví sociální partneři ve 
vzdělávání. Právě oni ji budou společně provádět. Rodiče a studenti, ostatní veřejnost, 
zaměstnavatelé, obce, učitelé a státní správa se postupně naučí využívat své nové kompetence 
a uvědomí si rozsah odpovědnosti, která s nimi bude spojena. Státní vzdělávací politika významně 
podpoří rozvoj jejich schopností uplatňovat svůj vliv a prosazovat své zájmy – bude to jeden 
z jejích nejdůležitějších cílů. 
Základním předpokladem transformace je změna vnějšího právního a ekonomického prostředí, 
v němž se dnes vzdělání poskytuje a získává. Díky novým pravidlům se před jednotlivými partnery 
otevře jasně vymezený prostor, v němž se budou moci svobodně rozhodovat a uplatňovat svůj vliv. 
K jeho otevření musí dojít co nejdříve. Nové prostředí však bezprostředně nebude znamenat žádné 
změny v každodenní praxi škol – z jejich hlediska půjde o pozvolný, spojitý vývoj jejich vnitřního 
života. Všechny dnešní školy novým pravidlům vyhoví, v novém prostředí však budou vystaveny 
tlakům, které si vynutí trvalé přizpůsobování jejich vzdělávací nabídky měnící se poptávce. Kvůli 
stabilitě budou základní rysy nového prostředí po nezbytném doladění parametrů dlouhodobě platné. 
Měl by je tedy zakotvit zákon. 
V českém školství je třeba dosáhnout zcela jasných cílů. Za prvé změnit celkové prostředí, v němž 
vzdělávací instituce působí, směrem k posílení jejich zodpovědnosti vůči sociálním partnerům, 
hlavně jednotlivcům a zaměstnavatelům. Za druhé posílit vazby vzdělávacích institucí na výsledky 
vzdělávání prostřednictvím průhledného a pružného systému rozdělování zdrojů, který odměňuje 
efektivnost a inovace. Za třetí je naprosto nutné vytvořit – všude, kde to jde – konkurenční klima, 
které ve školství povede k efektivnímu využívání zdrojů. 
Na straně vzdělávací nabídky je tedy cílem transformace naší vzdělávací soustavy stav, v němž 
budou školy smět, umět a muset reagovat pružně, s dostatečnou kvalitou a samostatně na měnící se 
poptávku po vzdělání. 
Pozn.: Kombinace těchto tří sloves (smět, umět a muset) má hlubší význam, než by se na první 
pohled zdálo. Jsou školy, které smějí a brzy budou muset, ale neumějí. Jiné školy umějí, ale nesmějí, 
ačkoli musí. A konečně existují i školy, které umějí a smějí, ale nechtějí, protože nemusí. 
V pozadí transformace českého školství jsou tři významné principy, navzájem těsně propojené 
a úzce spolu související: princip participace, deregulace a subsidiarity. 
Demokratické změny ve školství evropských zemí sledují stejný nebo podobný cíl. Spočívají v tom, 



že všichni sociální partneři – především rodiče žáků a studenti, zaměstnavatelé, obce, stát, školy 
i učitelé získají reálný vliv na utváření vzdělávací soustavy na celkovou kapacitu jejích jednotlivých 
úrovní a na podobu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Realizace principu participace bude 
u nás znamenat přesun části kompetencí a odpovídající odpovědnosti ze státní správy na nestátní 
subjekty (na školu a učitele a na jejich sociální partnery). Přesun se samozřejmě týká především 
státního školství a je nutný právě proto, že není předem jasné, jakým konkrétním směrem každý 
jednotlivý partner svůj vliv a nově získané kompetence uplatní. I když snahy sociálních partnerů 
působí někdy souhlasně, jindy protichůdně, má jejich bezprostřední vliv ve svém souhrnu na 
školství blahodárné důsledky. 
Kompetence a odpovědnost všech subjektů upraví zákon. Základní zásadou dodržovanou při tvorbě 
nových zákonů o vzdělávání a také ve školské politice by měl být princip deregulace. Zákon často 
neřekne, co má být jak řešeno, ale udělí jednotlivým partnerům kompetence hledat řešení v určitém 
zákonném prostoru podle vlastního uvážení. Případně ponechá věc jejich dohodě. Bude potom na 
nich, jak těmto kompetencím a s nimi spojení odpovědnosti dostojí. V pluralitním prostředí to 
mnohdy ani jinak nejde a právě díky deregulaci se otevře prostor pro rozrůznění cílů, obsahů 
i forem vzdělávací nabídky. 
Dalším významným principem uplatněným při transformaci školství je princip subsidiarity. Systém 
řízení naší vzdělávací soustavy je uspořádán hierarchicky. Sebelepší řídící hierarchie však může být 
zcela ochromena, pokud připustí, aby se na vyšších úrovních rozhodovalo o otázkách, které mohou 
být vyřešeny na úrovních nižších. Kompetence, vymezené jednotlivým řídícím a správním úrovním 
podle principu subsidiarity, znamenají s právem rozhodovat o určitém okruhu problémů rovněž 
povinnost rozhodnout. Pracovník, který včas nerozhodne, ačkoli je k tomu zmocněn, tím prokazuje 
svou neschopnost. Tento princip funguje jako určitý filtr, zabraňující pronikání banálních problémů 
k vyšším řídícím úrovním – v opačném případě totiž nebudou mít čas zabývat se obecnějšími 
koncepčními otázkami. Budoucí právní a ekonomické prostředí v oblasti vzdělávání a vzdělávací 
politika budou spočívat na čtyřech hlavních pilířích: 
Rozmanitost vzdělávací nabídky škol a široké možnosti volby vzdělávacích cest za podmínky 
uznání vzdělávacích programů škol státem. Stát tak uplatní své požadavky na úroveň vzdělávacích 
programů, na jejich obsah a cíle. Na nižších úrovních vzdělávací soustavy bude nutnou podmínkou 
uznání respektování národního kurikula a jádra všeobecného vzdělávání, na vyšších se bude 
uznávání opírat o standardní akreditační procedury. 
Funkčnost systému řízení, založená na vyváženém vymezení kompetencí při zřizování 
a provozování škol. Na všech úrovních vzdělávací soustavy vznikne vedle dosavadních forem škola 
se správní radou. Správní rada (rada školy) bude reprezentovat sociální partnery a získá většinu 
pravomocí zřizovatele. Všechny právní formy školy budou muset trvale prokazovat svou 
životaschopnost v reálném konkurenčním prostředí, které je nejspolehlivější zárukou kvality. 
Dostupnost spolehlivých informací o nabízeném a poskytovaném vzdělání a jeho kvalitě, o které se 
všichni sociální partneři budou moci opřít při svém odpovědném rozhodování. Na získávání, 
zpracování a zpřístupnění informací veřejnosti se budou podílet státní i nestátní subjekty. 
Vytvoření efektivního vícezdrojového systému financování vzdělávání, jehož prostřednictvím 
budou sociální partneři nepřetržitě ovlivňovat dynamiku vývoje vzdělávací soustavy, nabídku 
vzdělávacích programů a jejich kvalitu. Stát bude převážně pomocí finančních nástrojů prosazovat 
svou vzdělávací politiku. 
V životě občanské společnosti by plošná direktivní opatření měla být jen výjimkou. Nejen naše 
školství učinilo špatné zkušenosti s jednorázovými, centrálně zaváděnými změnami struktury škol, 
oborů studia, učebních plánu nebo osnov. Nahrazují totiž jednu šedivou uniformitu druhou – někdy 



stejně šedivou, jindy trochu pestřejší. Neřeší proto podstatu problému: malou rozmanitost 
vzdělávací nabídky ve srovnání s bohatostí osobních cílů, nadání a zájmů lidí. Rovněž direktivní 
strukturální přestavba vzdělávací soustavy není řešením: je velice nákladná a nikde v zahraničí 
nepřinesla očekávané efekty. Pluralita vzdělávací soustavy není slučitelné ani s přežitým 
autoritativním pojetím státní správy ve školství, a tak je třeba při nalézání rovnováhy mezi zájmy 
jednotlivých sociálních partnerů uplatňovat jiné, lokálně mnohem účinnější mechanismy. 
Jednotlivé pilíře obsahují nejen nástroje, jejichž prostřednictvím uplatní svůj vliv na školy rodiče 
žáků, studenti a zaměstnavatelé. Představují také účinné nástroje aktivní vzdělávací politiky státu, 
jimiž bude stát nejen prosazovat své obecné zájmy, ale i posilovat vliv jednotlivých sociálních 
partnerů. 
Uznávání vzdělávacích programů je nástrojem, jímž si stát udrží zásadní vliv na úroveň 
vzdělávacích programů škol. Jenom státem uznané vzdělávací programy budou mít nárok na dotace 
z veřejných rozpočtů a pouze k nim se bude vztahovat státní doklad o ukončeném vzdělání. 
Základním dokumentem, vyjadřujícím požadavky státu na cíle a obsah vzdělávání, bude takzvané 
národní kurikulum. 
Pozn.: Národní kurikulum vymezuje základní ideje a cíle vzdělávání, z nichž se odvozují principy 
vzdělávací politiky státu na všech úrovních vzdělávací soustavy. Mívá několik rovin. Nejobecnější se 
týká obecných sociálních a poznávacích dovedností, univerzálních pracovních metod a vztahu žáka 
či studenta ke vzdělávání. Nižší roviny obsahují hlavně cíle vzdělávání v oblasti komunikace, 
především schopnosti sdělovat myšlenky a přijímat je od jiných. Teprve nejnižší rovina národního 
kurikula se týká kompetencí specifických pro jednotlivé předměty a souvisí s ní rámcové vymezení 
učiva. 
Z hlediska škol (hlavně základních a středních) je tedy národní kurikulum především souborem 
obecných vodítek pro vytváření vlastních vzdělávacích programů. 
 
Z něj budou vycházet požadavky na vzdělávací programy, ucházející se o uznání státem. Budou se 
lišit mírou podrobnosti pro jednotlivé úrovně vzdělávací soustavy. Povinné vzdělávání, které dnes 
trvá devět let, bude nutno absolvovat způsobem, který stát uznává. Součástí požadavků na 
vzdělávací programy v rámci povinného vzdělávání bude i předávání hodnot, které většina 
společnost sdílí nebo sdílet chce. Na vyšších úrovních vzdělávací soustavy, de budou požadavky 
státu obecnější či jen rámcové, budou do procedur uznávání a především následného hodnocená 
kvality vstupovat zaměstnavatelé a další školy na téže úrovni vzdělávací soustavy. Budou existovat 
i vzdělávací programy státem neuznané – ať proto, že nevyhoví předepsaným nárokům, nebo proto, 
že o jejich uznání nikdo nepožádá. Ani státem neuznané vzdělávací programy samozřejmě nebudou 
smět odporovat obecným zákonům. 
Vzdělávací legislativa upraví podmínky pro zřizování a provozování škol různými zřizovateli 
(státní, obecní, regionální, církevní, soukromé). Na všech úrovních vzdělávací soustavy vznikne 
nová forma školy se správní radou. Díky svému složení bude správní rada zastupovat zájmy všech 
sociálních partnerů. Bude disponovat značnými pravomocemi: od schvalování rozpočtu 
a hospodaření školy, přes vliv na podobu vzdělávacích programů školy až po jmenování a 
odvolávání jejího ředitele. Díky jinému pojetí ochrany veřejného zájmu získají školy se správní 
radou (na základních a středních školách nazývanou rada školy) značnou autonomii, kterou se 
budou odlišovat například od státních škol, i nadále svázaných se svým zřizovatelem. Nová 
legislativa bude obsahovat pravidla individuální transformace státních, obecních, církevních 
a soukromých škol se správní radou a naopak. Jednotlivé právní formy existence škol tak budou 
muset prokázat svou životaschopnost nikoli na papíře, ale v reálném a korektním konkurenčním 



prostředí, které je nejúčinnější zárukou neustálého rozvoje a kvality. 
Pluralita vzdělávacích příležitostí znamená také rozmanitost výsledků vzdělávání, projevující se 
rozdílným důrazem škol i jednotlivců na jednotlivé cíle vzdělávání. Například na oblast znalostí na 
straně jedné a na oblast dovedností a postojů na straně druhé. Je tudíž nemožné stanovit 
jednoznačně a přitom dostatečně konkrétně, jak mají kvalitní výsledky vzdělávání vypadat. Jedním 
z nejdůležitějších úkolů je proto rychlá podpora vzniku pluralitního informačního prostředí, v němž 
budou nejrůznější subjekty hodnotit nabídku a výsledky vzdělávání z nejrůznějších hledisek. Budou 
současně poskytovat jak školám a nejširší veřejnosti, tak státní správě informace nejen 
o jednotlivých školách, ale i o úrovni vzdělanosti ve společnosti. Ty se stanou významným 
podkladem pro odpovědné rozhodování jednotlivců, zaměstnavatelů, škol a všech úrovní státní 
správy. Současně účinně pomohou „zvedat laťku“ do reálné výše, aniž by ji potom žáci a studenti 
museli s tichým souhlasem svých učitelů podlézat, jak je tomu v mnoha případech dnes. 
V moderních systémech financování vzdělávání už dávno nejde jenom o to, jak dostat peníze do 
škol. Jednotliví sociální partneři v nich svou svobodnou volbou přímo rozhodují o tom, do které 
vzdělávací instituce se dostanou určité finanční prostředky: státní normativ, školné nebo část daní. 
I když jejich součet někdy tvoří jen část rozpočtu škol, jsou výsledné finanční toky podobným 
nositelem informace o zájmu vzdělávacích partnerů a o jejich názoru na vzdělávací nabídku škol, 
jakým je v hospodářské sféře cena. Stejně jako cena mají na chování škol účinným bezprostřední 
vliv. Moderní systémy financování vzdělávání jsou proto vícezdrojové a slouží jako nástroj, jenž 
nutí školy přizpůsobovat vzdělávací nabídku zájmům a požadavkům jejich sociálních partnerů. Stát 
má nepominutelnou roli v péči o občany, kteří jsou v přístupu ke vzdělání objektivně znevýhodněni. 
Vzhledem k tomu, že v novém systému rozpisu státní dotace následují žáky a studenty do školy, 
které si vyberou, lze – a už se tak dokonce děje – spojovat s objektivně znevýhodněnými občany 
příplatky, jimiž stát vyrovná zvýšené náklady škol (školy v malých obcích, speciální školy, školy 
pro národnostní menšiny apod. 
 
4. Uznávání vzdělávacích programů státem 
 
Uznávání vzdělávacích programů škol státem je forma akreditační procedury, která bude mít na 
různých úrovních vzdělávací soustavy různou povahu. Stát dokonce může v některých případech, 
například u vysokoškolského vzdělávání, zákonem pověřit uznáváním vzdělávacích programů 
orgány, v nichž státní úředníci nebudou mát rozhodující postavení. I potom je však souhlas 
příslušného orgánu chápán jako uznání státem. Smyslem této procedury je zaručit dostatečnou 
úroveň a požadovaný obsah a cíle vzdělávacích programů a také jejich soulad s legislativou 
v případech, kdy škola, která je nabízí, 
a) chce být místem, kde lze absolvovat povinné vzdělání, 
b) chce mít oprávnění k přijímání prostředků z veřejných rozpočtů, 
c) chce vydávat státem uznané doklady o dosaženém vzdělání. 
Uznávání se týká vzdělávacích programů, nikoli nutně školy jako celku. Škola nabízející alespoň 
jeden státem uznaný vzdělávací program bude zařazena do příslušné sítě škol (u vysokých škol 
získá státní licenci), bude však moci současně nabízet i další vzdělávací programy, státem uznané 
i neuznané. Zákon díky této technice rovněž umožní, aby vzdělávací nabídka jedné školy 
zahrnovala více vzdělávacích úrovní (například spojení mateřské a základní školy v malých obcích), 
případně více typů vzdělávání (rozdíl mezi středními odbornými školami a středními odbornými 
učilišti postupně ztratí dnešní význam). 
Při uznávání nabízených vzdělávacích programů státem budou mít všechny právní formy škol stejná 



práva a povinnosti. 
Možná se ukáže, že v základním a středním školství bude nejvhodnějším správním orgánem pro 
uznávání vzdělávacích programů školní inspekce. Díky přístupu do škol totiž bude moci srovnávat, 
zda podklady předložené školou v žádosti o uznání vzdělávacího programu souhlasí se skutečností 
a zda i po určité době škola plní to, k čemu se v žádosti zavázala. Inspekce navíc bude mít také 
možnost zkoumat výsledky vzdělávání. V oblasti vysokého školství budou akreditaci provádět 
akreditační komise, jejichž vznik, složená a pravomoci upraví zákon o vysokoškolském vzdělávání. 
Při uznávání vzdělávacího programu by důkazní břemeno mělo být na straně příslušného správního 
orgánu. To znamená, že pokud žadatel předloží žádost se všemi náležitostmi, správní orgán 
vzdělávací program buď uzná, nebo sám předloží důkazy, které správnost podkladů předložených 
žadatelem vyvrátí. Stejný orgán by měl mít pravomoc zrušit (po předchozím varování) uznání 
vzdělávacího programu státem z důvodů, které zákon stanoví. Součástí procedur uznání a zrušení 
uznání budou též odvolací mechanismy. 
Stát klade určité požadavky na úroveň vzdělávacích programů, které jsou plně či částečně hrazeny 
z veřejných rozpočtů. Kromě technických, hygienických, kvalifikačních a pracovněprávních 
podmínek stanoví stát také podmínky pedagogické, které se budou týkat závazných cílů, obsahu 
a rozsahu vzdělávání. Základním dokumentem, jímž stát stanoví své požadavky na vzdělávací 
programy pro jednotlivé úrovně vzdělávání, bude národní kurikulum. 
Nejpodrobněji bude v národním kurikulu charakterizováno povinné vzdělávání. Povinné vzdělávání 
zaručuje určitou vzdělanostní úroveň společnosti, mezigenerační přenos kulturních a morálních 
hodnot, a usměrňuje rovněž sociální chování občanů. V tom panuje všeobecná shoda. Pokud 
existují obavy, že v pluralitní vzdělávací soustavě může dojít k oslabení těchto funkcí povinného 
vzdělávání, nic nebrání tomu, aby se odpovídající prvky staly součástí jádra povinného vzdělávání, 
právě proto, že jde o hodnoty, jež naprostá většina společnosti sdílí, nemělo by být problémem 
shrnout je do zákona. Na vymezená rozsahu, ale i cílů a závazného obsahu povinného vzdělávání 
v zákoně je však nutné trvat i proto, že podle ústavy lze občanům ukládat povinnosti jedině touto 
formou. Je rovněž nesporné, že vymezení aktivit, jimž se mají po dobu minimálně devíti let 
podporovat všichni občané, si od zákonodárce zaslouží výrazně větší pozornost než dosud. 
Je třeba zdůraznit, že jádro povinného vzdělávání se netýká jen věcného obsahu výuky, ale ve velké 
míře také dovedností a někdy i postojů žáků, jejichž rozvíjení má být věnována pozornost, neboť 
jsou přinejmenším stejně důležité jako znalosti. Ve veřejnosti i mezi učiteli je bohužel velmi 
rozšířena mylná představa, že platí následující vztah: čím obsáhlejší jádro povinného vzdělávání 
stát předepíše, tím bude obyvatelstvo vzdělanější. Od jisté úrovně jeho obsáhlosti, kterou například 
současné přeplněné osnovy naší základní školy daleko překračují, však naopak platí úměra zcela 
opačná. Pokud je jádro příliš obsáhlé, vyučování sice může formálně probíhat podle předpisů, ale 
efektivita učení (což je něco jiného než vyučování) je u většiny dětí velmi nízká. 
Celý záměr se pak míjí účinkem a závaznost příliš obsáhlého jádra vzdělávání objektivně škodí. 
Naprosto klíčový význam mí proto nalezení a uplatnění účinných postupů, které zabrání tomu, aby 
jádro povinného vzdělávání bylo neúnosně obsáhlé. 
Pozn.: Jak jsou tyto postupy důležité, ukazuje příklad Velké Británie a jejího národního kurikula 
(National Curriculum), jehož vznik inicioval zákon v roce 1988. Součástí národního kurikula jsou 
i seznamy učiva pro hlavní předměty. Britské ministerstvo školství nedávno ustavilo komisi, která 
má tyto seznamy urychleně výrazně zredukovat. Jinak hrozí, že jejich neúnosná obsáhlost celou 
myšlenku zdiskredituje. 
Základní školy však budou nabízet více než jen jádro povinného vzdělávání. Kromě něj stát totiž 
stanoví také minimální rozsah povinného vzdělávání. Jádro povinného vzdělávání bude odpovídat 



zhruba polovině až třem čtvrtinám času, který bude povinnému vzdělávání celkem věnován. Pokud 
se škola nebude orientovat výhradně na obtížně vzdělavatelné žáky, bude muset při uznávání svého 
vzdělávacího programu vysvětlit, čí zbývající prostor vyplní. To umožní vznik rozmanitější 
vzdělávací nabídky. Aby vznikala efektivně a byla skutečně kvalitní, je třeba podpořit zakládání 
a činnost organizací poskytujících školám příslušný servis na komerční bázi (další vzdělávání 
učitelů, příprava vzdělávacích programů, učebnic a učebních pomůcek) – jak je to ve vyspělých 
zemích běžné. Silný tlak na odpovědnost učitelů při vyplňování vzniklého prostoru a na dodržování 
profesionální etiky budou vyvíjet také stavovské organizace, například pedagogická komora. 
Na úrovni středního školství vymezí národní kurikulum základní požadavky státu na společnou 
všeobecně vzdělávací část vzdělávacích programů, například formou jádra středního všeobecného 
vzdělávání. Významnou součástí národního kurikula budou i požadavky na obecnější kvalifikační 
předpoklady pro uplatnění na trhu práce, známé pod označením „klíčové dovednosti“ (schopnost 
řešit problémy, komunikační dovednosti, analytické schopnosti, dovednost organizovat si práci 
a využívat přitom nejrůznější pomůcky, včetně počítačů, schopnost spolupráce apod.). V odborném 
vzdělávání budou obecně stanoveny jednotlivé vzdělávací úrovně, včetně vztahu úrovně přípravy 
a její délky. Dílčí charakteristiky všech směrů vzdělávání vytvoří dostatečně široké koridory pro 
profilaci jednotlivých vzdělávacích programů i žáků. 
Směry středoškolského vzdělávání odpovídají seskupení oborů odborné přípravy, vyznačujících se 
výraznou podobností (například strojírenství, elektrotechnika). Je jich, včetně „směru“ všeobecně 
vzdělávacího, asi dvacet. V oborech směřujících k vyučení budou při uznávání vzdělávacích 
programů národního kurikula kombinovány s (mimoškolními) kvalifikačními požadavky, a to 
v závislosti na evropských kvalifikačních standardech. U středního odborného školství bude velmi 
důležitou funkcí národního kurikula tlak na zachování vyváženosti všeobecně vzdělávací, odborně 
teoretické a odborně praktické části přípravy. Střední všeobecné vzdělávání, které jde na 
gymnáziích daleko nad rámec jádra středního všeobecného vzdělávání, bude charakterizováno na 
přibližně stejné úrovni podrobnosti jako odborně teoretická a odborně praktická část odborné 
přípravy v jednotlivých směrech. 
Dynamice vývoje ve středním odborném školství se musí přizpůsobit i povaha uznávání 
vzdělávacích programů státem, zvláště když je budou školy vytvářet v součinnosti se 
zaměstnavateli a jejich profesními komorami a za podpory specializovaných servisních organizací. 
Pozn.: Od roku 1990 došlo k významnému rozrůznění přípravy a na našich státních školách vzniklo 
asi 350 nových a přepracovaných oborů a zaměření. Některé již byly vzhledem k vývoji na trhu 
práce dokonce znovu přepracovány. Návrhů bylo podáno nejméně o 100 více. Počet oborů přípravy 
existujících na soukromých školách je přinejmenším srovnatelný. 
Po překonání kvantitativních i strukturálních disproporcí mezi nabídkou a poptávkou se stanou 
nejdůležitější zárukou kvality konkurenční prostředí, přístup uživatelů k informacím o nabízeném 
a poskytovaném vzdělání a efektivní systém financování. Ve schválených směrech přípravy budou 
jednotlivé vzdělávací programy škol státem registrovány (a tedy uznány), pokud splní požadavky 
kladené národním kurikulem. Uznávání vzdělávacího programu bude procedurálně náročnější 
pouze tehdy, půjde-li současně o vznik nového směru. 
Uznávání vzdělávacích programů vysokých škol se tradičně nazývá akreditace. V České republice 
vzniknou dvě akreditační komise: pro univerzitní studium a pro vysokoškolské odborné studium. 
Jejich statuty navrhne vláda ČR a schválí Parlament ČR, který také na návrh vlády zvolí členy 
jejich řídících rad. 
Své vysokoškolské vzdělávací programy budou moci akreditovat jak vysoké školy (univerzity 
i vysoké odborné školy), tak další instituce (například Akademie věd nebo velké podniky). 



Akreditační režim umožní, aby vysoké školy, jež prokazatelně dosahují dostatečnou kvalitu 
vysokoškolského studia, získaly akreditaci pro celý oborový sektor. Akreditace bude udělována 
pouze na dobu určitou. 
Na základě sledování výsledků studia může akreditační komise akreditaci odejmout. Řízení 
k odejmutí akreditace musí předcházet nejméně dvě písemné upozornění, zaslaná akreditační 
komisí s odstupem nejméně půl roku. S každým z nich musí být seznámeni studenti. Tato povinnost 
na jedné straně „chrání“ studenty, na straně druhé poskytuje dostatek času pro realizaci opatření ke 
zvýšení úrovně studia. 
Význam akreditačních mechanismů je dán velikostí převisu poptávky po vysokoškolském vzdělání 
a současnou situací na vysokých školách. Až dojde k vyrovnání nabídky a poptávky, stane se péče 
o kvalitu studia věcí sebehodnocení každé vysoké školy, případně hodnocení prováděného 
odborníky z jiných vysokých škol. Významnou roli sehraje také dostupnost informací o výsledcích 
takového hodnocení, o uplatnění absolventů a o dalších okolnostech, za nichž studium probíhá. 
 
5. Vznik škol se správní radou 
 
Z hlediska právní normy u nás existují tyto typy základních a středních škol: 
- státní školy (zřízené MŠMT ČR, případně jiným ministerstvem), 
- obecní školy (zřízené obcí a v budoucnu též vyšším územněsprávním celkem), 
- soukromé školy (včetně škol církevních – zřízené jako právnické osoby podle obchodního 
zákoníku jako nadace, občanské sdružení nebo družstvo, případně působící jako vnitřní organizační 
jednotka těchto právnických osob). 
Všechny uvedené formy škol budou moci nabízet státem uznané vzdělávací programy a při jejich 
uznávání budou mít stejná práva a povinnosti. Po uznání státem budou jejich žáky do všech forem 
škol následovat státní dotace ve výši, která – s případnou výjimkou u investičních prostředků pro 
soukromé školy – nebude záviset na tom, zda jde o školu státní, obecní, veřejnou či soukromou. 
Tak jak je to dnes možné u některých soukromých škol, budou i u škol státních a obecních moci 
vznikat správní rady (rady školy). Rada školy z větší části převezme roli zřizovatele, jeho 
pravomoci a odpovědnost. Její členové budou zastupovat jednotlivé sociální partnery. V tom 
smyslu, že se každý z nich rozhodne, zda své zástupce vybere z vlastních řad nebo pověří ochranou 
svých zájmů například právníka, pedagogického odborníka, představitele zaměstnavatelské sféry 
v regionu, významnou osobnost nebo třeba politika. Rada školy bude jmenovat a odvolávat ředitele, 
dále například schvalovat projekt a výroční zprávu školy (a tedy i ovlivňovat cíle, náplň a formy 
výuky), rozpočet školy a výsledky hospodaření. Bude rovněž schvalovat školní řád. 
Rada školy zprostředkuje veřejný zájem na kvalitě činnosti škol. Veřejný zájem rozhodně není 
uniformní a v regionech a místech se mění spontánně a nezávisle na vůli centra. 
Pozn.: Vláda M. Thatcherové vytvořila ve Velké Británii koncem osmdesátých let podobný typ 
právní formy školy (grant maintained schools neboli GM-školy). Vláda J. Majora des úspěšně 
dokončuje transformaci středních škol na GM-školy a motivuje k ní i školy základní. 
Proto ho nemůže úspěšně reprezentovat státní správa, která má významné povinnosti 
administrativně správní. V případě, že to umožní obecný právní předpis (zákon o neziskových 
právnických osobách), vznikne dokonce právní forma veřejné školy se správní radou, umožňující 
odstátnění dnešních státních (a vlastně také i obecních škol). Obecná právní úprava zajistí 
u veřejných škol se správní radou v případě potřeby nedotknutelnost majetku školy a dále 
dostatečný dohled veřejnosti i státní správy nad hospodařením, záruky, že činnost školy bude 
odpovídat účelu, pro který byla zřízena, a možná i poněkud příznivější daňový režim. 



V našem regionálním školství zatím nejsou podmínky pro to, aby mohla být uskutečněna plošná 
transformace státních a obecných škol na školy se správní radou (obdobně, jako byla například 
přiznána všem středním školám právní subjektivita). Je ovšem třeba transformační procesy mezi 
různými právními formami existence školy umožnit. 
Zákon popíše podmínky a okolnosti, za kterých bude možná či nutná transformace státních 
a obecních na školy se správní radou a naopak, státních školy na školy obecní a naopak 
a transformace soukromých škol na školy se správní radou a naopak. Transformace  státních 
a obecních škol na školy se správní radou není privatizací. Jejím smyslem je naopak zvýšení vlivu 
občanů a občanských struktur společnosti na jejich podobu a vývoj. Transformační pravidla budou 
lokální. Přesuny kompetencí a odpovědnosti s nimi spojené tedy neproběhnou plošně – pak by bylo 
velmi obtížné určit novou rovnováhu tak, aby odpovídala schopnostem jejich nositelů dostát jim ve 
všech jednotlivých případech. K transformaci naopak dojde pouze tehdy, když místní podmínky 
budou její povaze vyhovovat. Například když projekt transformace obecní školy na školu se správní 
radou schválí dostatečný počet rodičů aktuálních žáků nebo obecní zastupitelstvo. 
Ze zákona však u všech státních a obecních škol vznikne poradní sbor ředitele. Složení poradního 
sboru bude podobné jako složení správní rady, jeho pravomoci však budou výrazně menší. Ředitel 
bude nadále odpovědný zřizovateli, v zákonem stanovených případech však bude povinen svá 
rozhodnutí předložit poradnímu sboru k vyjádření. Zákon nemůže nařizovat rodičům žáků státních 
a obecních škol, aby zvolili své zástupce do poradního sboru nebo v něm sami zasedali. Dokud tak 
neučiní ze své vůle, bude poradní sbor složen jen ze zástupců ostatních sociálních partnerů.  
Transformace dnešních vysokých škol na veřejné vysoké školy proběhne ze zákona do tří let od 
jeho účinnosti. Složení správní rady veřejné vysoké školy a její pravomoce podrobně upraví zákon 
tak, aby se na jejím rozhodování mohli podílet nejen pracovníci vysoké školy, ale i všichni její 
sociální partneři. Správní rada bude mimo jiné schvalovat rozpočet a pravidla hospodaření, účetní 
závěrku a výroční zprávu veřejné vysoké školy a také jmenovat a odvolávat jejího výkonného 
ředitele (rektora). Postavení rektora bude vzhledem k jeho odpovědnosti pojato jako silné. 
V souladu s principem deregulace zákon ponechá na správní radě vyřešení otázek vnitřního 
organizačního členění veřejné vysoké školy, které upraví statut vysoké školy. Tak jako je 
v zahraničí běžné – a na rozdíl od platné úpravy – bude organizační struktura vysoké školy otázkou 
vnitřní, která bude v její kompetenci (například to, zda se bude členit na fakulty nebo pouze na 
katedry). Statut vysoké školy bude součástí dokumentace, předkládané akreditační komisi s žádostí 
o udělení licence. Tu vysoké škole udělí na základě doporučení akreditační komise Parlament České 
republiky. 
V oblasti českého vysokého školství tedy dojde k odstátnění dnešních rozpočtových 
a příspěvkových organizací, a to cestou, která silně posílí vazby, jejichž prostřednictvím bude vůči 
nim uplatňován veřejný zájem. Stát jako zřizovatel dnešních vysokých škol jmenuje při každé 
transformované veřejné vysoké škole dozorčí radu, jejíž členové budou odpovídat za dodržování 
ustanovení zakládací listiny, především při zacházení s (nedotknutelným) majetkem, který do 
veřejné vysoké školy stát vložil. 
 
6. Informace o vzdělávání 
 
V souladu s vývojem v jiných oblastech života společnosti přestává vývoj vzdělávací soustavy 
záviset pouze na názorech a schopnostech několika desítek nebo stovek lidí v centru a na plošně 
realizovaných rozhodnutích, která přijímají. Bude se stále více projevovat jako souhrnný výsledek 
lokálního, samostatného rozhodování a jednání statisíců jednotlivců. 



Takový vývoj samozřejmě klade zcela nové nároky na informace o vzdělávání, o které se bude 
jejich rozhodování a jednání opírat. Obdobně státní správa ve školství bude potřebovat kvalitní 
informace o všech významných vývojových trendech a faktorech, které je ovlivňují. Využije je při 
koncipování státní vzdělávací politiky a při její realizaci na všech úrovních. Dostatečně pružný, 
pohotový, pluralitní a otevřený informační systém bude tvořen státními i soukromými subjekty. 
Údaje o kvalitativních a kvantitativních rysech nabídky vzdělávacích příležitostech budou 
provázány s podobnými údaji o struktuře poptávky. Jejich využívání žáky, rodiči, studenty, školami 
a vysokými školami, obcemi a zaměstnavateli i státní správou bude mít na rozvoj vzdělávací 
soustavy výrazně příznivější vliv než sebedokonalejší direktivní aparát. Podpora postupného 
vytváření pluralitního informačního prostředí by se proto měla stát jednou z významných aktivit 
provázejících transformaci naší vzdělávací soustavy, neboť je významnou podmínkou emancipace 
veřejnosti. 
Základní informace, jež bude systém obsahovat a výčet povinností státní správy a ostatních subjektů 
při jejich pořizování vymezí zákon. Mezi okruhy, obsahující důležité informace o vzdělávání, 
budou patřit mino jiné 
- názory veřejnosti na otázky související se vzděláváním; 
- základní disproporce mezi strukturou nabídky a poptávky, výsledky analýzy rezerv; 
- faktory, působící na rozhodování žáků a jejich rodičů a studentů; 
- vztah sítě vysokých škol, škol a školských zařízení k demografické situaci a k jejímu vývoji; 
- předpokládaný vývoj pracovního trhu a nabídky vzdělávacích příležitostí; 
- základní trendy vývoje poptávky obyvatelstva po vzdělání; 
- výsledky srovnání vzdělávací nabídky v jednotlivých regionech, případně se zahraničím; 
- ekonomické údaje o síti škol a školských zařízení; 
- názory různých hodnotitelů na kvalitu vzdělávací nabídky a případně i na kvalitu absolventů 
určitých škol. 
Zvláště hodnocení úrovně nabídky vzdělávacích programů a jejich výsledků bude poskytovat 
důležitou zpětnou vazbu. Vzhledem ke složitosti hodnocení a rozmanitosti faktorů, které přitom 
hrají nebo mohou hrát významnou roli, dost dobře nelze hledat nejlepší systém hledisek. Byla by to 
stejná metodická chyba jako hledání nejlepšího pojetí školy, vhodného pro všechny děti. 
Předpovídat, které systémy hodnocení výsledků vzdělávání a informování veřejnosti budou 
jednotlivými subjekty v pluralitním prostředí oceněny a která naopak zapadnou, a v důsledku toho 
dávat některým předem výraznou přednost, není v žádném případě žádoucí ani možné. Nicméně 
názor státní správy na nabídku vzdělávacích příležitostí a hodnocení výsledků vzdělávání na 
základních a středních školách z pohledu školní inspekce budou vždy patřit k významným prvkům 
systému. 
Mezi úkoly státní správy by měly patřit jak získávání informací o vzdělávání a jejich šíření, tak 
podpora činnosti nestátních subjektů v této oblasti – alespoň do té doby, než se tato infastruktura 
služeb veřejnosti, vzdělávacím institucím a koneckonců i státní správě dostatečně rozvine, a to na 
principech blízkých tržním. 
Souhrnné informace o vzdělávací nabídce každé základní a střední školy bude povinně poskytovat 
veřejně přístupný projekt školy. Projekt bude především jasnou deklarací záměrů školy, jejích 
vzdělávacích cílů a podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Osnovu projektu školy tvoří mimo jiné 
- přehled vzdělávacích programů uznaných státem, které škola nabízí; přehled dokladů 
o ukončeném vzdělání, které mohou absolventi získat, a informace o kapacitě školy pro jednotlivé 
vzdělávací programy; 
- informace o tom, na jakých vzdělávacích, metodických a organizačních principech je činnost 



školy postavena; 
- pedagogická část, popisující náplň jednotlivých vzdělávacích programů; 
- podmínky přijetí uchazečů a rovněž podmínky pro případné vzdělávání občanů se zdravotním 
postižením; 
- ekonomická rozvaha včetně nákladů na jednotlivé vzdělávací programy; 
- informace o učitelích a jejich kvalifikaci a další informace. 
Pedagogickou část projektu si škola buď vybere z hotových vzdělávacích programů (například pro 
první stupeň základní školy dnes existují dva – platné osnovy a Obecná škola), nebo ji vytvoří jejich 
modifikací či jako vzdělávací program zcela nový. 
Jedním z velmi závažných úkolů státní správy a různých servisních organizací je a bude vytvořit 
a udržovat dostatečně bohatý zásobník kvalitních vzdělávacích programů, opakovatelně 
použitelných nebo modifikovatelných. 
Zatímco projekt školy bude seznamovat veřejnost se záměry školy, veřejně přístupná výroční 
zpráva zhodnotí, jak se je podařilo splnit. Její osnova bude přiměřeně „kopírovat“ osnovu projektu 
školy. Zákon určí termíny, v nichž musí být projekt školy a výroční zpráva školy zpřístupněny 
veřejnosti. 
Také vysokým školám zákon uloží obdobnou informační povinnost vůči veřejnosti a státní správě, 
případně vůči akreditačním komisím. 
 
7. Financování vzdělávání 
 
Cílový stav systému financování vzdělávání by měl splňovat několik základních požadavků. 
Především musí posilovat pružnost vzdělávací soustavy a její vnímavost vůči podnětům, které 
přicházejí „zdola“ – zvláště od rodičů, studentů, obcí a regionů a zaměstnavatelů. Má-li vzdělávací 
soustava opravdu pružně reagovat na změnu poptávky po vzdělání, musejí mít tito uživatelé 
možnost ovlivňovat školy také finančně. To je totiž nejúčinnější a mnohdy také jediný podnět, na 
který strana nabídky „slyší“. Mezi efektivní finanční nástroje vzdělávací politiky státu proto patří 
například již existující rozpis dotací podle počtu žáků nebo studentů, zavedení školného na 
vysokých školách nebo možnost daňové asignace pro plátce daně z příjmu právnických a časem 
i fyzických osob. 
Pozn.: Zaměstnavatelům daňová asignace umožňuje použít určitou část daní na vzdělávací účely 
přímo – místo odvodu finančnímu úřadu; její maximální výše se stanoví jako předem určené 
procento z objemu vyplacených mezd, aby byla zachována souvislost výše částky s počtem 
zaměstnanců a jejich kvalifikací. Daňová asignace je například standardní cestou ze situace, která 
se vytvořila v učňovském školství (státní učni), a nepochybně zprostředkuje i tolik žádoucí vliv trhu 
práce na vysoké školy. 
Systém financování vzdělávání musí být vícezdrojový. Dnes, kdy je vzdělávání více než devadesáti 
pěti procent žáků a studentů plně financováno z veřejných rozpočtů, je nabídka existujících 
vzdělávacích institucí podmíněna možnostmi těchto rozpočtů. Jsou-li tedy, například možnosti 
státního rozpočtu malé, musí stát direktivně omezovat rozvoj těch částí vzdělávací soustavy, jejichž 
náklady se předtím zavázal plně uhradit. V budoucnu však už nebude schopen detailně určovat 
kapacitu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy ani celkový rozsah její nabídky – 
„bezplatné“ tedy budou moci zůstat jen některé vzdělávací programy. Rozdíl mezi celkovými 
náklady vzdělávací soustavy a souhrnnou výší veřejných rozpočtů bude muset být uhrazen z jiných 
– tedy soukromých zdrojů. To není nic skandálního či pohoršujícího – vždyť koneckonců i státní 
rozpočet je závislý převážně na soukromých zdrojích. Důležité je, aby vícezdrojový systém 



financování nenarušil jeden z původních cílů „bezplatnosti“ vzdělání – totiž záruky, že nepříznivá 
sociální situace rodiny či studenta nebude nepřekonatelnou překážkou v přístupu ke vzdělání. 
Finanční účast státu musí být jasně vymezena a současně v daném finančním roce nominálně 
omezena shora. Tato podmínka vlastně říká, že stát musí přestat hrát roli toho, kdo financuje celé 
školství, a stát se „pouhým“ (i když samozřejmě daleko nejvýznamnějším) přispěvatelem na 
vzdělávání občanů. Nominální omezení je dáno omezenou výší státního, a tedy i školského 
rozpočtu. Jasné vymezení účasti státu se musí týkat především toho, na co stát přispěje a kolik. 
A na co už nepřispěje. Kdykoli se totiž stát zaváže, že uhradí veškeré náklady určitého typu – ať už 
budou jakkoli vysoké (v současnosti například na státní učně) – dostane se dříve či později do 
situace, že na to nebude mít dostatek prostředků. Vzdělávací instituce i v poměrně přísném 
rozpočtovém režimu totiž začnou přizpůsobovat své chování a hospodaření tak, aby stále větší část 
jejich výdajů spadala právě do této státem finančně garantované kategorie (v současné době jsou 
typickými příklad chování středních odborných učilišť nebo vzrůst nájemného, které obce 
předepisují školám). Tomu je možno zamezit dvěma způsoby. Buď omezit ekonomickou 
samostatnost škol přímým direktivním řízením (což je řešení dnes už neúnosné a vlastně i technicky 
nemožné), nebo vymezit finanční účast státu způsobem, který podobné „vysávání“ státního 
rozpočtu prostě neumožní: spojit státní podporu školství především s uživateli vzdělávacích 
programů. Pokud se totiž stát zaváže k tomu, že na studium každého občana (daného oboru studia 
nebo věku) přispěje pouze určitou pevně danou částkou, je nebezpečí dodatečného tlaku na státní 
rozpočet velmi malé. 
Finanční účast nestátních zdrojů nesmí být omezována žádným způsobem, tedy ani nominálně, ani 
z hlediska účelu příspěvků. Tento požadavek vyplývá z faktu, že skutečné potřeby vzdělávací 
soustavy nejsou také omezené ničím jiným, než požadavky a přáním jejich uživatelů a cenou, 
kterou jsou ochotni zaplatit za jejich splnění. To se týká i školného na soukromých školách – 
vysoké školné by měly povinně kompenzovat odpovídající nabídkou stipendijních míst, což některé 
už dnes činí dobrovolně. 
V rozpisu rozpočtu školství nebude splnění uvedených podmínek představovat žádný zásadní zlom. 
Metoda normativního rozpisu na žáka či studenta, kterou v uplynulých dvou letech ministerstvo 
školství použilo pro rozpis rozpočtu, měla totiž podobné cíle. K nejvýraznějším dodatečným tlakům 
na státní rozpočet také došlo právě tam, kde normativní rozpis nebyl použit, tedy u státních žáků na 
středních odborných učilištích. Změny, provázející transformaci školství v oblasti financování, 
budou proto spočívat především v tom, že hlavní rysy konstrukce rozpočtu školství i způsobu jeho 
rozpisu budou zakotveny v zákonech. 
Například rozpočet neinvestičních prostředků kapitoly MŠMT ČR pro regionální školství bude 
rozdělen na dominující část normativní a na část mimonormativní. 
Normativní prostředky představují souhrn částek, jimiž ministerstvo školství v zastoupení státu 
bude přispívat žákům na úhradu vzdělávacích programů, které stát uznal a které žáci užívají (stát 
logicky přispívá žákům, technicky budou prostředky nadále dostávat školy). Proto výše příspěvku 
nebude – stejně jako dnes – záviset na právní formě školy (s případnou výjimkou z tohoto pravidla 
pro investiční prostředky u soukromých škol). 
Zákon zavede tyto druhy normativů: 
- základní normativ, závisející pouze na věku žáka, případně i na typu vzdělávání, 
- normativ na zdravotní postižení, závisející pouze na věku žáka a na jeho zdravotním postižení, 
- kompenzační normativy (například pro žáky z řídce osídlených oblastí, aby i v malých obcích 
mohly existovat základní školy). 
Pravidla rozpisu normativních prostředků určí zákon pevně, podobně jako například u prostředků 



na důchodové zabezpečení. Aktuální výše normativů pak bude součástí zákona o státním rozpočtu 
na příslušný kalendářní rok. Státní správa tyto prostředky rozepíše, avšak na určení jejich výše 
a adresátů nebude mít žádný přímý vliv (obdobně, jako ho nemá u důchodů). Pro realizaci státní 
vzdělávací politiky bude ministerstvo školství disponovat tzv. mimonormativními prostředky. 
Mimonormativní prostředky slouží k podpoře záměrů, které jsou v souladu se státní vzdělávací 
politikou. Budou určeny na různé typy rozvojových a podpůrných programů (typu ExTra, Zdravá 
škola, kvalifikační programy pro ředitele škol, podpora integrace odborných vzdělávacích programů 
pod jednou střechou apod.). Okruh jejich (logických) příjemců bude zahrnovat i školy (tj. nikoli jen 
žáky), etnické a jiné menšiny (například chudé nadané žáky) apod. Pravidla jejich přidělování bude 
určovat ministerstvo školství, častou formou bude například veřejná soutěž. 
Obecně největším teoretickým i politickým problémem, spojeným s veřejnými rozpočty, je míra 
přerozdělování, k němuž může a bude na jednotlivých úrovních docházet. Tak například dnes hradí 
provozní výdaje základních škol obce a k přerozdělování dochází jak na okresní, tak na republikové 
úrovni, i když jeho míra na republikové úrovni oproti minulým letům výrazně poklesla. Jak velkou 
neschopnost obcí uhradit tyto náklady plně však může a bude stát ignorovat? A jak poznat, kdy jde 
o neschopnost a kdy o záměr zneužít ochoty státu pomoci? 
Jednotlivé správní úrovně, které „bohatým berou a chudým dávají“ – ať jsou to jednotlivci, školy, 
obce nebo regiony – balancují na úzké systémové hraně: na jedné straně hrozí sociálně, kulturně a 
lidsky nepřijatelné situace, na druhé ztráta motivace a znechucení „bohatých“, provázená rostoucí 
závislostí „chudých“. Větší výkyvy na jakoukoli stranu je třeba hodnotit jako nedostatek systému, 
definice obecně přijatelné hrany se však časem mění a je vždy politicky velmi citlivá. 
Typickým všeobecně přijímaným příkladem přerozdělování, založeným na solidaritě, je zvýšená 
podpora státu, kterou v přístupu ke vzdělání poskytuje objektivně znevýhodněným občanům (dětem 
z malých obcí, zdravotně postiženým žákům a studentům, dětem výjimečně nadaným, příslušníkům 
národnostních a etnických menšin a pod.). 

AKTIVNÍ	  VZDĚLÁVACÍ	  POLITIKA	  STÁTU	  
 
Aktivní vzdělávací politika státu má tři významné věcné roviny, navzájem těsně souvisící. 
V první řadě jde o akce, jejichž cílem rychlá změna podmínek, ve kterých školy vytvářejí svou 
vzdělávací nabídku a poskytují vzdělání. Jde při nich o náhradu některých systémově chybných 
vazem mezi školou a státní správou perspektivně mnohem účinnější a věcně správnou odpovědností 
školy vůči veřejnosti ve spádové oblasti. Současně se otevře prostor pro trvalý a postupný rozdvoj 
vzdělávací nabídky škol, který bude probíhat nikoli podle detailních pokynů centra, ale samostatně 
a v závislosti na místních podmínkách. 
Do druhé roviny patří programy orientované na podporu (vnitřních) schopností jednotlivých 
sociálních partnerů. Tolik potřebná emancipace se netýká jen škol, ale i veřejnosti. Trvalý rozvoj 
školství vyžaduje jak kvalifikované ředitele škol a učitele, tak poučenou a aktivní veřejnost, tedy 
uživatele. Naše školství své uživatele více než čtyřicet let v mnoha ohledech ignorovalo 
a podceňovalo jejich schopnosti. Školy a učitelé sice směli pracovat lépe a zodpovědněji, než ve 
skutečnosti pracovali, ale protože nemuseli, většina se brzy přestala snažit. Na obou stranách jsou 
dnes následky minulosti znát a bez aktivní pomoci by jejich překonání trvalo neúnosně dlouho. 
Prostřednictvím podpůrných a rozvojových programů stát nabídne sociálním partnerům pomoc, aby 
se naučili využívat možnosti, které nové prostředí poskytne. 
Třetí je rovina zpětné vazby. Ve skutečnosti máme jen velmi málo spolehlivých a relevantních dat 
o tom, jaká je skutečná úroveň vzdělanosti ve společnosti a jaké jsou výsledky vzdělávání na 



jednotlivých stupních vzdělávací soustavy. Nevíme, co veřejnost od škol očekává a jak dokáže své 
požadavky hájit a prosazovat. Nevíme, co umějí učitelé a jak rychle se v nových podmínkách jejich 
chování mlže začít měnit. Nevíme, jak efektivně jsou ve školách využívány státní dotace, nevíme 
ani to, které školy by daňoví poplatníci podporovali přímo, kdyby jim byla dána možnost, a v jakém 
rozsahu. Nedostatek těchto informací v zásadě nebrání zahájení změny vnějších podmínek, ve 
kterých se jednotliví účastníci vzdělávání v současnosti pohybují. Podstata a směr těchto změn jsou 
dané. Přesné zaměření podpůrných programů a jejich neustálá korekce však budou zpětnou vazbu 
v podobě spolehlivých a aktuálních informací zcela nezbytně vyžadovat. Stát musí zajistit 
mechanismy, které mu je umožní získávat. 
 
8. Součásti společné všem úrovním vzdělávání 
 
V této kapitole jsou uvedeny ty prvky aktivní vzdělávací politiky státu, které na všech úrovních 
vzdělávání sledují stejné cíle, i když se jejich formy mohou pro různé úrovně lišit. 
Přijmout novou vzdělávací legislativu 
V legislativní činnosti již není únosné pokračovat cestou improvizovaných dílčích novel 
existujících zákonů, neboť takto je jejich totální koncepce nepřekonatelná. Nepřijatelné je ovšem 
také další odkládání zásadních legislativních změn. 
Koncepce nových zákonů o vzdělávání má tyto hlavní rysy: 
- vytvoření konkurenčního prostředí, v němž stát vymezí prostor pro utváření rozmanitější 
vzdělávací nabídky a dolní hranici její kvality, 
- výrazné posílení vlivu sociálních partnerů škol, tedy uživatelů, a to včetně individuálně 
uplatnitelných mechanismů odstátnění (nikoli privatizace) dnešních státních škol, 
- pravidla upravující podmínky zřizování škol všemi subjekty, která znemožní monopolní postavení 
dnešních škol (ať existuje de iure nebo jen de facto), 
- průhledné a efektivní mechanismy financování, které vybaví veřejnost bezprostředním vlivem na 
celkový objem prostředků, vynakládaný ve společnosti na vzdělávání, a umožní jí rozhodovat o tom, 
kde budou využívány, 
- záruky zvýšené podpory, již stát poskytne občanům, kteří jsou v přístupu ke vzdělání objektivně 
znevýhodněni (živí v malých obcích, jsou zdravotně postižení, jsou chudá a nadaní, jsou příslušníky 
menšin apod.), 
- úprava přístupu škol, uživatelů a státní správy k informacím o vzdělávání. 
Podporovat vznik a prezentaci různých vzdělávacích programů pro všechny úrovně 
vzdělávací soustavy 
Věcně nejtěžším krokem na cestě k překonání uniformity vzdělávacích programů našich škol je 
příprava první přijatelné alternativy, která se bude výrazně lišit. Řada škol k ní – alespoň 
v jednotlivých předmětech – směřuje už dnes. Některé programy školské politiky iniciátory těchto 
změn podporují (například programy ExTra či Zdravá škola), stát by však měl brzy začít věnovat 
větší pozornost také prezentaci nových cílů, obsahů, forem či metod výuky, které byly v rámci 
těchto programů vyvinuty a osvědčily se.  
Zásobník vzdělávacích programů uznaných státem může dynamiku diverzifikace naší vzdělávací 
soustavy výrazně urychlit a zefektivnit. Je jednou z forem posilování horizontálních vazeb mezi 
školami a učiteli, které se dosud pěstovaly převážně na předmětové rovině. Podobnou, a velmi 
významnou roli sehrávají i některé pedagogické iniciativy, například Přátelé angažovaného učení 
(PAU). 
Připravit národní kurikulum, jádro všeobecného vzdělávání a pravidla uznávání vzdělávacích 



programů státem 
Jendou z příčin dnešního neuspokojivého stavu našeho školství je skutečnost, že při centrálním 
plánování jeho podoby, a vlastně dodnes, se mezi zájmy nejrůznějších skupin nejvíce prosazují 
zájmy učitelů, tedy strany nabídky. I v situaci, kdy se hledala například jednotná podoba základní 
školy, často rozhodoval o náplni výuky a časových dotacích jednotlivých předmětů osobní zájem 
a vliv několika jedinců, mnohdy velmi jednostranně zaměřených a vybíraných podle náhodných 
hledisek. 
Tento stav je nadále neudržitelný. Učitel nemůže mít postavení vysoce kvalifikovaného lékaře, 
který rozhoduje o způsobu léčby nebo dokonce o provedení operace třeba i proti vůli pacienta. 
Takové chápání postavení učitele vedlo k odtržení škol od života. Jeho funkce ve vzdělávání musí 
být mnohem blíže roli architekta, který navrhuje dům a jeho vybavení podle přání a potřeb klienta. 
Národní kurikulum je konsensuálním obecným dokumentem, široce přijímanou dohodou 
o základních cílech vzdělávání, kterou musí respektovat jak státní vzdělávací politika, tak státem 
uznané vzdělávací programy na všech úrovních. Jeho přijetí je vyústěním hluboké a zásadní diskuse, 
odborné i laické, v níž se nepochybně projeví pluralita názorů na školství, na jeho poslání, kvalitu 
a ekonomickou efektivitu. Tuto pluralitu musí národní kurikulum respektovat – není tedy něčím, co 
stát vnucuje občanům proti jejich vůli. Proto také nemůžeme jít do přílišných podrobností, které 
jsou specifické například pro jednotlivé regiony, města a obce či dokonce školy. Teprve po 
stanovení cílů vzdělávání pro jednotlivé úrovně a směry vzdělávání se v národním kurikulu 
objevuje velmi rámcové vymezení učiva. Ani na úrovni základního školství nemá toto vymezení 
charakter osnov a neřeší časové dotace jednotlivých předmětů. 
Některá uznávaná pojetí vzdělávání totiž pojem ‚předmětu‘ neznají, a proto se ve všeobecně 
závazném dokumentu nemůže objevit – bylo by to na úkor obecnost. 
Pozn.: Mezeru mezi obecností národního kurikula a naprosto konkrétní situací na jednotlivých 
školách, vyžadující mnohem detailnější určení cílů a obsahu vzdělávání, řeší infrastruktura služeb 
školám. V komunistickém školství, uniformním a centrálně řízeném, tyto dvě úrovně splývaly (spolu 
se všemi úrovněmi mezi). 
Respektování jádra všeobecného vzdělávání bude důležitou okolností, posuzovanou při uznávání 
vzdělávacích programů státem – především u povinného vzdělávání a u středního odborného 
vzdělávání (u vzdělávacích programů gymnázií by mělo být samozřejmostí). 
Překonat neinformovanost o situaci v zahraničním školství 
Reakce americké vlády i veřejnosti na vypuštěné Sputniku v roce 1957 ukázala, jak důležitým 
impulzem pro rozvoj školství je okamžik pravdy. Hloubku rozdílů mezi socialistickou 
a kapitalistickou ekonomikou si i naprostý laik musel uvědomit po návštěvě prvního obchodního 
domu na Západě. Otevření hranic po roce 1989 tak mělo jasné politické důsledky ve všeobecné 
podpoře ekonomické transformace. Naši občané se ovšem v cizině zpravidla nechodí dívat do škol. 
Nevědí proto, jak hluboké změny ve školství mnoha demokratických zemí proběhly a stále 
probíhají. 
Aktuální a přesné informace o školství vyspělých zemí chybějí nejen veřejnosti, ale i učitelům 
a státní správě. Kdo z nás slyšel o koncepci celoživotního vzdělávání, na níž je postaven pluralitní 
a velmi demokratický vzdělávací systém v Dánsku? Co vlastně víme o probíhajících zásadních 
koncepčních změnách školství ve Velké Británii a Švédsku, o výsledcích poměrně radikální změny 
ekonomického a právního prostředí, v němž působí školy na Novém Zélandě? Stáli tam na jejich 
začátku před podobnými problémy jako my? V čem ano, v čem nikoli? Čeho dosáhli? Kolik našich 
občanů ví, co se děje ve školství na území bývalé NDR, kde museli ze dne na den přejmout školský 
systém Spolkové republiky Německo? Jak se vyrovnávají s novou situací v Polsku nebo 



v Maďarsku? 
Nejde o nekritické přejímání cizích řešení, ale o nekritické přejímání cizích řešení, ale o zasvěcené 
a pravdivé informace, nutné k pochopení naší situace v širším kontextu. Pokračování pasivního či 
dokonce negativního přístupu k jakýmkoliv zahraničním kontaktům a doporučením v oblasti 
školství se nám může tvrdě vymstít. Podporu neinformovaných voličů totiž mohou snadno získat 
například programy nekriticky zahleděné do minulosti, jejichž realizací by se propast mezi českým 
školstvím a moderními vzdělávacími systémy evropských zemí ještě více prohloubila. 
Iniciovat a podporovat programy připravující ředitele škol na větší ekonomickou 
a pedagogickou samostatnost škol a zvýšené nároky na řídící práci v nových podmínkách 
Při zavádění právní subjektivity středních a částečně i základních škol mnozí zpochybňovali 
schopnost ředitelů vést školu v nových podmínkách. Přechod nebyl organizačně zajištěn – byli 
víceméně hozeni do vody. Dnes se však ukazuje, že většina ředitelů se s novými podmínkami nejen 
vyrovnala, ale dokonce je velmi aktivně využívá způsobem, který si před dvěma či třemi lety 
dokázal představit jen málokdo. 
Prostředí, které vznikne, bude klást na úroveň vedení škol ještě výrazně vyšší nároky než dnes 
(ekonomizace provozu, zvýšení koncepčnosti řízení, rozvoj marketingu, schopnost hledat 
a využívat nestátní zdroje, personální politika). Jednou z úloh, které v něm bude plnit státní správa, 
bude včas signalizovat pokles úrovně škol zaviněný nekvalitním vedením. Škodám na lidských 
zdrojích a zbytečným ekonomickým ztrátám může stát do značné míry předejít podporou programů 
pro přípravu ředitelů škol. Bude zahrnovat nejen informace o nových předpisech, ale i naprosto 
věcný výcvik ve styku s podřízenými i s veřejností, v používání informací apod. V zahraničí je 
příprava vedoucích pracovníků ve školství pokládána za jednu z klíčových otázek moderní školské 
politiky. 
Podporovat vznik servisních organizací pro školy a učitele a rozvoj tržního prostředí v oblasti 
služeb školám 
Mezi servis školám nepatří jen vedení mzdového účetnictví a distribuce učebnic a učebních 
pomůcek. V demokratickém pluralitním školství se stát – až na výjimky – nemusí přímo angažovat 
ani v přípravě vzdělávacích programů, vydávání učebnic a skript a ve výrobě učeních pomůcek. 
Naprosto nutnou podmínkou kvality produkce v těchto oblastech je však ekonomická závislost 
strany nabídky na uspokojení poptávky a tlak konkurenčního prostředí. 
Po překonání dnešních finančních obtíží začnou školy nepochybně investovat do dalšího vzdělávání 
učitelů – v zahraničí takto dokonce někteří učitelé investují sami. Stát – pokud se bude v této oblasti 
angažovat, misí i zde dotovat stranu poptávky. 
Do všech úrovní vzdělávací soustavy už velmi razantně proniká výpočetní technika, jejíž 
všudypřítomnost v 21. století je už dnes nesporná. Podle názorů řady odborníků sehraje velmi 
důležitou roli v proměně školství, jehož technologická podstata se během posledních dvou set let 
příliš nezměnila. Naše technologické zpoždění můžeme paradoxně obrátit ve výhodu. Vyspělé země 
se totiž v osmdesátých letech dopustily při podpoře nástupu moderních výukových technologií řady 
hrubých strategických chyb, které jsou dostatečně analyzovány. Můžeme se jim tedy vyvarovat. 
Účinně stimulovat transformaci státních škol na školy se správní radou 
K transformaci by mělo docházet tam, kde k tomu uzrají podmínky. Transformace dnešních 
vysokých škol na vysoké školy se správní radou proběhne ze zákona během tří let, a to na základě 
veřejné soutěže mezi transformačními projekty. Jeden z nich bude povinně předkládat vedení 
vysoké školy, kterýkoli subjekt však bude moci předložit projekt konkurenční. Vítěz veřejné 
soutěže získá část míst ve správní radě, která bude při provádění transformace obsahem vítězného 
projektu vázána. 



Průběh transformace základních a středních škol bude indikátorem oprávněnosti předpokladu, na 
němž je založena celá koncepce rozvoje české vzdělávací soustavy: že totiž veřejnost ve spádové 
oblasti, její správní orgány, ředitel školy a učitelský sbor dokáží posoudit místní podmínky 
a potřeby lépe než centrum. Proto také jejich největší motivací pro účast na transformaci a pro 
přípravu transformačního projektu budou zřetelné záruky právní, ekonomické a pedagogické 
autonomie školy. Právě míra autonomie odliší školy se správní radou, zodpovědné veřejnosti, od 
škol státních a obecních, zodpovědných úřednickému aparátu zřizovatele. 
Napomáhat odstranění kvantitativních rozdílů mezi nabídkou a poptávkou 
Na úrovni základního školství je třeba připravit program podpory obnovování malých základních 
škol tam, kde o to projeví zájem. Jeho součástí musí být také volitelná možnost integrace mateřské 
a základní školy „pod jednu střechu“ – fyzicky i institucionálně. 
Rovněž na úrovni středního školství musí stát účinně podpořit diverzifikaci vzdělávací nabídky 
jedné školy, bez ohledu na to, zda jde o dnešní gymnázium, střední odbornou školu nebo střední 
odborné učiliště. Na základě poptávky by při ní mělo dojít k posílení všeobecného vzdělávání 
a v odborném školství ke zvýšení kapacity školských forem přípravy. V místech, kde převis 
poptávky po jistém směru vzdělávání převyšuje kapacitu jedné školy, je třeba iniciovat transformaci 
školy s nevyhovující nabídkou na veřejnou školu s předem daným spektrem kapacit učňovského 
školství celým středním školstvím. 
Na úrovni vysokého školství dojde k zásadnímu rozšíření kapacity až vznikem vysokých odborných 
škol, který umožní nová legislativa. Už dnes se však některé střední odborné školy, mající statut 
vyšších odborných škol, za podpory státu i zahraničních programů na tuto situaci připravují. Tento 
trend je nutno účinně podporovat. Lze ovšem předpokládat, že některé vysoké odborné školy 
vzniknou také oddělením od současných vysokých škol (tradičního, univerzitního typu). Rovněž 
tento vývoj lze iniciovat a s předstihem podpořit tak, aby k institucionálním změnám mohlo dojít 
ihned poté, co nová úprava vstoupí v platnost. Hlavní podmínkou zvýšení kapacity univerzit 
(dnešních vysokých škol) je vypracování vládní strategie rozvoje vysokého školství jako celku, a to 
včetně jeho aspektů personálních, oborově strukturálních, ekonomických a kvalitativních. 
Zavést mechanismy pravidelného vyhodnocování výsledků vzdělávání na jednotlivých školách 
a úrovních vzdělávací soustavy 
Někteří lidé uvádějí jako argument ve prospěch úrovně našich škol, že jejich absolventi mají ve 
srovnání s průměrem ve vyspělých zemích lepší znalosti. Jiní oponují, že školy mají hlavně rozvíjet 
kritické myšlení, komunikativní schopnosti, vynalézavost při řešení problémů, schopnost týmové 
práce a další dovednosti, životně důležité jak pro jedince, tak pro rozvoj demokracie ve společnosti. 
A podle nich právě zde naše školy zcela selhávají. Je smutnou skutečností, že ani jedna strana 
nemůže své argumenty podepřít reprezentativními daty. 
Pozn.: Argumenty založené například na zkušenosti emigrantů a jejich dětí nelze přijmout: v tomto 
případě se srovnává úroveň velmi specifickým způsobem vybrané skupiny (emigranti) s průměrnou 
úrovní celé populace, případně s průměrnou úrovní celé věkové skupiny (v příslušné vyspělé zemi). 
 
V zahraničí už přestávají srovnávat podíly školství na národním důchodu, platy učitelů nebo 
obtížnost příkladů v učebnicích. Místo vstupů se stále více odborníků, politiků i daňových 
poplatníků zajímá o výstupy škol, tedy i tom, co jejich absolventi skutečně umějí. 
Je třeba, abychom se urychleně aktivně zapojili do všech kvalitních mezinárodních srovnávacích 
výzkumů tohoto typu, seznámili širokou veřejnost s jejich výsledky a vyvodili z nich závěry. 
Pozn.: Skutečně kvalitní výzkumy zpravidla rozebírají výsledky vzdělávání z mnoha nejrůznějších 
hledisek. Mnoho učitelů už při čtení osnovy takového výzkumu nepochybně zjistí, že si hlubší otázky 



po cílech vlastní práce nikdy nepoložili... 
 
Podporovat rozvoj informačních služeb sociálním partnerům 
Potřeba znát skutečné výsledky vzdělávání na našich školách je jak jednorázová, tak trvalá. Stát se 
musí zasadit o to, aby se mechanismy jejich rutinního zjišťování rychle staly základem jedné 
z významných složek informačního prostředí v oblasti vzdělávání. Půjde přitom jak o hodnocení 
výsledků práce jednotlivých škol, tak o průzkumy na dostatečně reprezentativních vzorcích 
věkových skupin. Je žádoucí, aby tyto služby poskytovalo několik navzájem si konkurujících 
nestátních subjektů. Důvody jsou velmi podobné těm, pro které nejspolehlivější průzkumy 
veřejného mínění provádějí instituce zcela nezávislé na vládě. 
Součástí zmíněného informačního prostředí se však stanou i služby zaměřené na další informace 
související se vzděláváním – evaluace jeho výsledků je jen jednou z oblastí, které se vzdělávání 
týkají. Informační prostředí bude vznikat postupně, a proto by bylo hrubou chybou chápat je jako 
„od stolu“ projektovaný automatizovaný systém, ve stylu osmdesátých let. Aktivity škol, ucházející 
se o žáky, i nejrůznější knižní „průvodci“ vzdělávací nabídkou ve větších aglomeracích naznačují, 
že vývoj se bude ubírat spíše decentralizovaně, a to na principech blízkých tržním. Státní vzdělávací 
politika může vznik trhu s informacemi výrazně podpořit. 
Dále snižovat počet a rozptyl normativů pro rozpis prostředků z veřejných rozpočtů a 
motivovat školy i daňové poplatníky k rozvoji forem přímé podpory, které vyrovnají rozdíly 
v nákladovosti studia 
Také současná pravidla rozpisu prostředků státního rozpočtu školám vycházejí z filozofie pokrytí 
všech „oprávněných“ výdajů. Potíž je v tom, že „oprávněnost“ výdajů se obtížně definuje dokonce 
i v uniformním školství a je téměř nedefinovatelná v situaci, kdy dojde k jeho výraznějšímu 
rozrůznění. 
Především z tohoto důvodu je třeba filozofii státních dotací školství obrátit: musí být chápány jen 
jako jeden ze zdrojů – byť nejvýznamnější – a jejich objem musí být na začátku roku shora omezen 
na všech úrovních rozpisu. Vzhledem k očekávanému rozrůznění vzdělávacích programů ( a tím i 
jejich nákladů) je třeba výši normativu na jednoho žáka svázat spíše s jeho věkem než se zaměřením 
školy, na níž se proces, umožněný mj. také „otevíráním“ nestálých zdrojů a rozvojem vedlejší 
činnosti škol. 
Umožnit daňovou asignaci v oblasti školství 
Daňová asignace je technikou, umožňující směrování části výnosů daní podle přání daňových 
poplatníků (fyzických i právnických osob). 
V širším smyslu tohoto slova se díky daňové asignaci mohou plátci daní přímo podílet například na 
rozhodování o tom, jaký podíl z výnosu daní připadne jednotlivým sektorům (kultura, církve, sport, 
školství apod.). V užším smyslu, například uvnitř rezortu školství, pak daňová asignace umožňuje, 
aby daňoví poplatníci rozhodovali o směrování části daňových výnosů jednotlivým školám, 
případně na zcela konkrétní vzdělávací účely. 
Příklad státních učňů, ale i mnoho dalších příkladů dokazuje, že státní správa nedokáže rozpočtové 
prostředky alokovat v souladu se zájmy daňových poplatníků, mimo jiné proto, že je nezná 
a z principu znát nemůže. Samozřejmě, že i daňoví poplatníci dělají při svém rozhodování chyby. 
Proto značná část prostředků „poteče“ do škol i nadále přes státní rozpočet podle jasných pravidel 
rozpisu, založených na počtech žáků a studentů. Hlavně na vyšších stupních vzdělávací soustavy 
však budou jen jedním ze zdrojů rozpočtů škol. Závislost na prostředcích získaných formou daňové 
asignace tam významně posílí vliv trhu práce. Adresnost daňové asignace zajišťuje také účinnější 
kontrolu účelného využívání poskytnutých prostředků. 



Identifikovat sociální výdaje ve školství a ukončit jejich plošné financování 
„Bezplatnost“ či symbolická cena některých služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními 
je samozřejmě pouhou iluzí. Ve skutečnosti je technika jejich financování ze státního rozpočtu příliš 
hrubá a daňové poplatníky (jako celek) stojí tyto služby více, než by stály v podmínkách tržních. 
Jednotliví spotřebitelé či uživatelé dokáží „ohlídat“ kvalitu těchto služeb účinněji než úředníci státní 
správy. Jde proto o to, jak cíleným poskytováním státního příspěvku na sociální výdaje ve školství 
snížit výdaje státu (a tedy i daňové zatížení obyvatelstva), aniž by vznikaly sociálně neúnosné 
situace. 
 
9. Součásti specifické pro jednotlivé úrovně vzdělávání 
 
Základní školství 
- na základě diskuse o hodnotách, které má základní škola předávat, formulovat požadavky státu na 
povinné vzdělávání 
- nalézt takový postup při vymezení jádra povinného vzdělávání, který zaručí, že toto jádro nebude 
neúměrně náročné vzhledem k věku a schopnostem dětí 
- organizačně a finančně podporovat vznik a prezentaci široké škály konkurenčních vzdělávacích 
programů, pokrývajících povinné vzdělávání nebo jeho části 
- hledat cesty, jak – třeba jen dočasně – získat pro výuku v základních školách vzdělané a schopné 
jedince bez ohledu na jejich formální pedagogickou kvalifikaci 
- všemožně podpořit emancipaci rodičů jako partnerů, jejichž přáním a požadavkům musí školy 
naslouchat a vycházet vstříc v míře výrazně větší než dnes 
- dopracováním ekonomických nástrojů (přiznávání příplatků za zdravotní postižení) a odstraněním 
legislativních bariér nižší právní síly podpořit integraci zdravotně postižených dětí mezi zdravou 
populaci v případech, kde je to ze zdravotního a pedagogického hlediska vhodné 
- podpořit vnitřní diferenciaci výuky na úkor přílišné selektivity ve státním základním školství 
 
Střední školství 
- bezodkladně vypracovat útlumový program financování nových státních žáků ze státního rozpočtu 
a připravit odpovídající nástroje pro stimulaci financování jejich praktické přípravy zaměstnavateli 
- bezodkladně zastavit přijímání žáků mladších 15 let do oborů přípravy s výraznou složkou 
praktické přípravy v rámci odborného výcviku 
- odstranit dnešní striktní institucionální oddělení SOŠ a SOU 
- hledat cesty, jak posunout profesní specializaci mládeže blíže věkové hranici 18 let 
- vytvořit charakteristiky jednotlivých směrů a úrovní vzdělávání na středních školách 
 
Vysoké školství 
- zpracovat strategii rozvoje českého vysokého školství a definovat prostředky jejího prosazování 
-zavést školné a systém sociální podpory studentů na vysokých školách 
- postupně snižovat počet a rozptyl normativů pro rozpis státních dotací na vysokoškolské studium 
jednotlivých skupin oborů a motivovat sociální partnery vysokých škol, hlavně zaměstnavatele, aby 
objektivní rozdíly v ekonomické náročnosti jednotlivých studijních oborů kompenzovali přímou 
finanční podporou (daňová asignace). 


