Pedagogická komora v tradicích reformy správy a řízení školství

Jedním z pozitivních důsledků demokratizačního procesu v české společnosti je snaha o prosazování většího svobodného prostoru pro uplatnění iniciativy jednotlivců ve prospěch širší skupiny. S využíváním svobody rozhodování a vykonávání je nerozlučně spojena i individuální odpovědnost za tato rozhodnutí a výkony. V oblasti výchovy a vzdělávání si četné generace zvykly za posledních několik desetiletí na to, že tato sféra patří do správy a kompetencí státu a jakékoliv snahy o „odstátnění" rezortu výchovy a vzdělávání jeho „zveřejněním" působí na občany téměř destruktivně. Bohužel i na řadu lidí, profesionálně se výchovou a vzděláváním zabývajících.

Vedle řady občanských iniciativ různého pedagogického a sociálně pedagogického zaměření se opět před několika lety vynořila snaha po ustavení pedagogické komory jako profesní iniciativy, jejímž cílem by mělo bdít, podobně jako u právníků, lékařů nebo obchodníků, nad úrovní odborné kvality nabízených služeb v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.

Tato chvályhodná a z hlediska transformačního procesu i logická iniciativa se zdá být pro řadu pedagogů, učitelů a vychovatelů nová a zbytečná. Ovšem naše vlastní minulost nás může poučit o tom, že tomu tak není. Chtěl bych blíže upozornit na pokusy o zavedení profesní komory (ve smyslu cechu) bezprostředně v období po vzniku samostatného Československa. Tyto úvahy byly promyšleny v souvislosti s úvahami nad potřebou reformy školské správy, převzaté z Rakouska-Uherska. Mezi řadou reformních návrhů různé úrovně a kvality vyniká svojí demokratičností a liberálností v zájmu vyváženosti vztahů a kompetencí státních a samosprávných orgánů (či chcete-li jmenovaných a volených) ucelený návrh Kamila Buzka (Reforma školské správy v Československé republice. Praha, Dědictví Komenského 1919). Tento návrh jako jediný zahrnoval také požadavek ustavení profesní komory na různých regionálních úrovních.

(Kamil Buzek, nar. 1874 v Milevsku, byl učitelem měšťanských škol v Praze, jednatel Říšského svazu učitelstva měšťanských škol a pracovník dědictví Komenského. Jako znalec právních předpisů byl po roce 1918 povolán na ministerstvo školství, kde působil až do roku 1935, pozitivně ovlivnil řadu zákonů a předpisů pro národní školství a napsal několik příruček o školské správě).


Navrhovaná struktura školské správy

Kamil Buzek vycházel ve svém návrhu z následujících principů:
– zachování poměru mezi centralizací a decentralizací správy,
– umožnit důslednou demokratizaci správy vytvářením samosprávných profesních orgánů,
– posílit rozhodovací a výkonné kompetence odborníků na úkor státní a stranickopolitické byrokracie,
– vytvoření odborné správy školství, vyčleněné z přímého vlivu politických správních orgánů,
– vyvarovat se přílišného radikalismu a uskutečňovat reformu postupně tak, jak budou přibývat "převychovaní" lidé.

Školská správa měla respektovat nové regionální členění státu. Buzek odmítal zemské zřízení a požadoval zřízení krajské, přičemž kraje měly být tak veliké, aby v nich nepřevažovaly místní zájmy a přitom byly zabezpečeny potřeby celého státu. Sám navrhoval 23 krajů, což bylo v souladu s rozdělením volebních okresů vládního návrhu volebního řádu do říšského parlamentu. Kraje měly být členěny na školní okresy, zhruba shodnými s tehdejšími okresy soudními, a okresy na jednotlivé školní obce (a to podle územní příslušnosti k měšťanské škole). Tak mělo dojít ke scelení silně rozdrobených obcí a okresů i ve prospěch působení dalších kulturních a výchovných institucí (knihovny, poradny) i úspornosti správy. Dále navrhoval nové rozdělení finančních nákladů mezi stát, kraje a obce a zákonodárnou moc přiřkl říšskému sněmu (parlament) a krajským sněmům, které by prováděcími zákony sice respektovaly celostátní zákony, ale zohledňovaly by regionální podmínky.

Přímou školskou správu Buzek dělil na:
1. Státní úřady (Místní školní úřady, Okresní školní úřady, Krajské školní úřady, Ministerstvo školství). Vyjma ministerstva navrhoval zřizovat ostatní úřady jako orgány sborové, v nichž by byli rovnoprávně zastoupeni státní byrokraté, občané-laici a školští odborníci z řad pedagogů a učitelů.
2. Samosprávné učitelské orgány – komory a konference.
Dále si podrobněji přiblížíme organizaci, strukturu a kompetence jednotlivých orgánů učitelské samosprávy, kterou Kamil Buzek navrhoval jako nutnost pro vytvoření rovnováhy k státním školním úřadům.

Celková organizace je patrná z grafického přehledu:

Samosprávné učitelské orgány
Úroveň		rozhodovací orgán		výkonný orgán
ve škole: 	Konference učitelského sboru	ředitel školy
v obci:     	Místní učitelská konference	Místní výkonný výbor
v okrese: 	Okresní učitelská konference 	Okresní výkonný výbor
v kraji:     	Krajská učitelská konference  	Krajská komora
ve státě: 	Říšská učitelská konference    	Říšská komora

Pro lepší pochopení záměrů a cílů funkce a úlohy učitelských komor si nyní přiblížíme kompetence jednotlivých orgánů podle regionální posloupnosti tak, jak to na základě vlastních i zprostředkovaných bohatých zkušeností navrhoval K. Buzek před více jak sedmdesáti lety.

"Na samosprávné korporace učitelské nesmí se pohlížeti jako na odborové organisace stavovské, jichž úkolem jest jen a jen hájiti zájmů stavovských a pěstovati jakýsi jednostranný stavovský egoismus. Samospráva učitelská, jak o ní na tomto místě jednám, míněna jest jako součást správy státní. Samospráva tato znamená toliko podíl na výkonné moci, jehož poskytuje stát určitým korporacím z učitelstva vzešlým k tomu konci, aby mohly uplatňovati zájmy, jež jsou jimi zastoupeny, a využívati praktických zkušeností i theoretických znalostí odborných v zájmu celé společnosti státní. Na samosprávu učitelstva nelze pohlížeti jen jako na soubor určitých práv stavu daných, nýbrž i na soubor povinností ke spolupráci při výkonu veřejné správy.

Samospráva učitelstva má býti půdou, z níž vyrůstati mají školské reformy a podněty k pokroku školskému, má vyvésti školství ze strnulosti, do níž je uvedl starý duch německo-rakouský s duševní samovládou školních dozorců a byrokracie vůbec. Má přispěti k tomu, aby se v praxi prováděla stěžejní zásada L. N. Tolstého, že jediným pramenem pravých method jsou vlastní zkušenosti pracujícího učitelstva, jež uplatniti možno toliko ve stavu svobody (citát zní přesně: "jedinou metodou vzdělávání jest zkušenost a jediným kriteriem jeho svoboda.", pozn. K.R.).
Ovšem vedle úředních samosprávných korporací učitelských trvati budou i nadále spolkové organisace učitelské, vytvořené na základě všeobecného práva koaličního, jež ve všech demokratických státech přísluší rovnou měrou všem státním občanům (vyjímaje toliko aktivní vojsko). Úkolem jich zůstane jako dosud obrana a uplatňování stavovských zájmů, jež jsou zcela přirozeným 
důsledkem boje o život a třídního zápasu sociálního.


a) Samospráva učitelských sborů na školách.

1. Na školách jednotřídních jest učitel zároveň správcem školy, který vedle úkolů třídního učitele vykonává také všecky administrativní práce školní podle všeobecných předpisů vyšších orgánův úředních a je sám za vedení školy (za šetření zákonů, nařízení a snesení samosprávných korporací učitelských) osobně odpověden.

2. Na školách o dvou a více třídách je vlastním správním orgánem konference učitelského sboru. Úkolem sborových porad je společný rozhovor o pedagogicko-didaktických i administrativních věcech školy a denní prakse školní, aby zabezpečena byla při provádění výchovných úkolů školy a úředních předpisů vyšších orgánů školské správy, pokud je pro zdar školní práce nezbytně nutná. Sborové rady konejtež se alespoň jednou měsíčně a účastnětež se při nich všichni učitelé na škole zaměstnaní.
Výkonným orgánem konference je správce (ředitel) školy. Na školách, kde působí alespoň čtyři členové sboru, zvolí si správce školy konference sborová na školní rok, na školách ostatních jmenuje správce školy na rok krajský dozorce školní, vyslechnuv návrh konference místní. (O ní v článku dalším.)

Působnost sborové konference (a všech ostatních konferencí) a její jednací řád budou vymezeny nařízením ministerstva školství po návrhu učitelských komor, rovněž tak práva a povinnosti správce školy.

b) Samospráva učitelská ve školní obci.

Kde v obci školní je několik škol obecných a občanských téhož jazyka, konati se budou vedle konferencí sborových aspoň čtvrtletně konference místní (okrskové).
Úkolem jejich jest raditi se o zájmech a potřebách školství a výchovy školské i lidovýchovy v obci vůbec a podávati dobrá zdání i návrhy vyšším orgánům (konferencím, komorám a úřadům), voliti členy místních školních rad, smírčí soud a navrhovati správce škol dvojtřídních a trojtřídních.

Členy místních konferencí jsou všichni světští učitelé ustanovení ve školní obci na školách obecných a občanských a školní lékaři.

Jsou-li ve školní obci alespoň dvě školy občanské nebo dvě školy obecné, utvoří se pro projednávání zvláštních otázek, jež se týkají toliko té které kategorie škol, zvláštní samosprávné sekce.
Plenum a sekce zvolí si předsedu, místopředsedu, jednatele a zapisovatele na rok. Funkcionáři zvolení plenem a mimo ně po jednom funkcionáři sekcí tvoří místní výkonný výbor, jehož úkolem je prováděti snesení konferenční.

Smírčí soud místní, 3–5členný, rozhoduje ve sporech vzniklých mezi učiteli v obci jako I. stolice. O odvoláních z jeho rozhodnutí rozhoduje ve II. stolici smírčí soud okresní, ve III. stolici krajská komora.
Jsou-li ve školní obci také školy střední, pokračovací a odborné a jiné ústavy výchovné, konati se budou aspoň pololetně společné konference všeho učitelstva všech stupňů škol ve školní obci pro úradu o společných otázkách, týkajících se výchovy a vzdělávací práce ve školní obci vůbec.
V obcích jazykově smíšených konají se všecky místní konference odděleně dle národností, jakmile jsou v ní aspoň dvě školy téhož jazyka.

c) Samospráva učitelská ve školním okrese.

Veškero světské učitelstvo, ustanovené při obecných a občanských školách v okrese, shromáždí se aspoň jednou ve školním roce na konferenci okresní.

Na popud krajské rady školní nebo krajské komory učitelské budou se konati také okresní porady širší za účasti učitelstva škol středních, odborných, pokračovacích a různých ústavů výchovných a p., jež by se radily o otázkách výchovných a organizace školství i výchovy v okrese vůbec.
Okresní konference koná jednak schůze plenární, jednak schůze sekcí obdobně, jako bylo naznačeno při konferencích místních. Sekce se ustaví teprve tehdy, jsou-li na okrese v různých školních obcích aspoň dvě školy občanské (resp. dvě školy obecné).

Jsou-li ve školním roce ve dvou různých školních obcích aspoň dvě školy druhého jazyka, při nichž působí dohromady nejméně 15 světských učitelů, konati se budou zvláštní okresní konference z těchto škol a rovněž schůze sekcí za podmínek v předešlém odstavci uvedených. Jinak účastní se tito učitelé okresních porad národnostní většiny.

Plenární schůze i sekce volí si pro konferenční jednání na rok předsedu, jeho náměstka a dva zapisovatele.

Výkonným orgánem konference je šestičlenný výkonný výbor.

Pro volbu výkonného výboru rozestoupí se plenární schůze v tyto skupiny: 1. učitelé obecných škol, 2. učitelky obecných škol, 3. učitelé občanských škol, 4. učitelky občanských škol. Každá z těchto skupin je oprávněna zvoliti po jednom zástupci, čítá-li aspoň šest členů. Kdyby některá skupina měla méně než 6 členů, spojí se se skupinou téže kategorie druhého pohlaví. Nová skupina tato volí si zástupe do výboru, má-li šest nebo více členů. Členy výboru, jichž nezvolily skupiny z nedostatku členů, jakož i dva členy zbývající volí plénum porady. Každému členu výboru zvolí se stejným způsobem i náhradník.

Okresní konference národnostní menšiny volí výbor i náhradníky obdobně jako vypsáno v odstavci předešlém, má-li nejméně 30 členů. Jinak připadá na každých pět členů konference 1 člen výboru, při čemž se dbá na zastoupení kategorií jako v předešlém odstavci. Kde učitelstvo národnostní menšiny nemá zvláštních porad okresních, a účastní se tedy porad národnostní většiny, vyhradí se mu právo, aby samo zvolilo z počtu šesti členů výboru jednoho člena, kterého by jinak volilo plenum konference, je-li voličův aspoň šest.

Úkolem okresní konference jest úrada o zájmech a potřebách výchovy mládeže i výchovy lidové v okrese. Rovněž podává návrhy a dobrá zdání vyšším orgánům (úřadům, komorám). Zejména má býti okresní konference strážcem místních zájmů výchovných v okrese hledíc ke zvláštním okolnostem sociálním, hospodářským,kulturním a etnografickým. Vedle toho volí poslance do konference krajské a zástupce do okresního úřadu školního.

Výkonný výbor konferenční, jenž je zároveň poradním sborem okresního úřadu školního, připravuje pořad okresní porady, vykonává její usnesení a podává okresnímu úřadu dobrá zdání o všech zásadních věcech, týkajících se vnitřní i vnější organisace školství v okrese. Rozhoduje jakožto smírčí soud druhé stolice ve sporech učitelů mezi sebou.

Okresní inspektoři školní jsou již svým úřadem řádnými členy konference i výkonného výboru a fungují jako hlavní stálí referenti a zástupci vlády.


d) Učitelská samospráva v kraji.

a) Krajské konference,
složené z delegátů jednotlivých okresních porad v kraji a ze všech okresních a krajských inspektorů školních, scházejí se pravidelně nejméně jednou za 3 léta.
Delegáti okresních porad volí se stejným počtem a stejným způsobem jako členové okresních výborů konferenčních.
Krajská konference koná jednak schůzi plenární, jednak schůze sekcí a) pro školy obecné, b) pro školy občanské.
Konají-li se aspoň ve třech okresech kraje zvláštní okresní konference učitelstva ze škol národnostní menšiny, konati se bude i zvláštní krajská porada učitelská této národnosti a pokud lze i schůze sekcí. Jinak se účastní delegáti zvolení okresními konferencemi krajské porady národnostní menšiny.
Plenární schůze i sekce volí si pro konferenční jednání předsedu, jeho náměstka a dva zapisovatele.
Úkolem krajské porady jest úrada o zájmech a potřebách výchovy a školství v kraji. Zejména přísluší jí úprava učebních osnov, péče o další vzdělání učitelstva, provádění řádu školního a vyučovacího a úrada o osnovách speciálních zákonů krajských, školství se týkajících. Ve všech těchto věcech podává dobrá zdání jednak úřadům, jednak učitelským komorám. Vedle toho je krajská porada povolána,aby volila vyslance do konference říšské, zástupce do krajské rady školní a členy krajské komory učitelské.
Výkonným orgánem krajské porady jest krajská komora učitelská.

b) Krajské komory učitelské
jsou veřejnoprávní autonomní korporace k zastupování zájmů výchovy a školství vůbec (zákonná zastupitelstva zájmová).

V každém kraji ustaví se toliko jediná komora podle národnosti nerozdělená.
Složení. Krajské komory učitelské skládají se ze 24 členů zvolených krajskými konferencemi učitelskými. Z úhrnného počtu členů komorních přidělí se každé národnosti část, která jí přísluší podle poměrného počtu učitelstva ustanoveného v kraji při veřejných školách obecných a občanských té které národnosti. V počet berou se toliko učitelé, jimž přísluší hlasovací právo v okresních poradách. První přidělení mandátů komorních provedou školské úřady, později při obnovování komor rozhoduje o tom komora sama.

Počet mandátů komorních, které připadnou té které národnosti, obsadí buď příslušné krajské konference oddělené dle národností nebo, nekoná-li se zvláštní konference, delegáti národnostní menšiny v jednotné konferenci krajské.

Volby do krajské komory podle předešlého odstavce vykonají v každé krajské konferenci především odděleně tyto 4 skupiny: 1. učitelé obecných škol, 2. učitelky obecných škol, 3. učitelé občanských škol, 4. učitelky občanských škol. Kromě toho obsadí se některé mandáty z plena konferenčního.
Má-li konference (nebo delegáti národnostní menšiny) voliti 1–5 členů, zvolí se všichni z plena. Má-li se zvoliti 6–10 členů, zvolí po jednom zájmové skupiny zmíněné v předešlém odstavci, zbytek (2–6 členů) plenum. Při 11–15 členech připadne po 2 členech skupinám zájmovým,zbytek (3–7 členů) plenu. Jest-li všech delegátů 16–20, zvolí zájmové skupiny po 3 delegátech, zbytek (4–8) plenum. A posléze má-li konference vyslati 21–24 členů komorních, vyšlou zájmové skupiny po 4 členech, zbytek (5–8 členů) vyšle plenum. Každému členu komory zvolí se obdobným způsobem i náhradník.

Krajské komory obnovují se z poloviny každá 3 léta, toliko první volba má platnost na 6 let, avšak po třech letech vylosuje se polovina komorních členů a vykoná se volba doplňovací. Po dalším tříletí vystoupí vždy ona polovina členů, kteří v komoře zasedají po 6 let.

Komora má právo kooptovati znalce buď s hlasem rozhodujícím nebo toliko poradným.

Členové komorní a její funkcionáři dostanou dovolenou, pokud jest jí nezbytně třeba k vykonávání jejich úřadu.

Komora zvolí si v plenární schůzi předsedu, 2 jeho náměstky a tajemníka na 3 léta. Ustanoví si potřebné úředníky, z nichž aspoň jeden nechť je právník se státními zkouškami a jeden znalec pedagogický. Místa úřednická při komoře systemizuje po návrhu komory a krajského úřadu školního krajský sněm. Právní postavení úředníků komorních upraví se nařízením, hmotné zaopatření nechť se aspoň rovná postavení obecních úředníků v místě, kde má komora sídlo.

Náklad na krajské komory uhrazuje se ze 2/3 krajem, z 1/3 učitelstvem v kraji ustanoveným. Rozpočet i výroční účty sdělává komora a schvaluje krajský sněm.

Způsob úřadování. Komora schází se aspoň jednou měsíčně k plenárním schůzím.
Věci týkající se speciálně škol obecných nebo občanských, projednávají se v sekcích utvořených ze členů, kteří působí na těchto školách. Sekce pro školy obecné vysílá však 1 delegáta s plným právem hlasovacím do sekce pro školy občanské a naopak. Každá sekce zvolí si pro vedení schůzí a přípravu jednání předsedu, jeho náměstka a tajemníka.
Výkonným orgánem komory jest výbor složený z předsedů plena a sekcí (nebo jejich náměstků) a z jejich tajemníků. Tito funkcionáři nechť úřadují denně v úředních místnostech komorních.
Jednací řád komorní upraví se nařízením po návrhu komory říšské.

Kompetence. Krajská komora učitelská je stálým poradním sborem krajského úřadu školního a jest pedagogickou stolicí kraje.
1. Radí se o věcech, týkajících se obecného školství v kraji a jejich vztahu k ostatním institucím výchovným.
2. Oznamuje úřadům pozorování a návrhy o potřebách učitelského stavu jak na vyzvání, tak z vlastního popudu.
3. Vyřizuje usnesení krajských konferencí.
4. Podává dobrá zdání o osnovách zákonů krajských a normativních nařízeních vládních.
5. Vysílá zástupce a experty do krajského sněmu a sněmovních výborů.
Zvláště pak jí přísluší:
a) péče o další vzdělávání učitelstva v kraji,
b) úprava učebných osnov dle krajových potřeb,
c) provádění disciplinárního řízení s učitelstvem podle disciplinárního řádu říšského,
d) je poslední stolicí odvolací v čestném řízení učitelstva,
e) vede přesnou evidenci učitelstva v kraji, škol a výchovných ústavů,
f) podporuje mimoškolní práci učitelstva (literárně-pedagogickou a vědeckou zvlášť),
g) navrhuje okresní dozorce školní,
h) spolupůsobí při obsazování učitelských míst.

Jednací řád jakož i spec. zákony o právních poměrech učitelstva atd. vymezí, pokud komora bude v jednotlivých otázkách orgánem jen poradním a pokud rozhodujícím.

Předseda komory jest odpověden za zachovávání zákonů a jednacího řádu, měj právo zastaviti nezákonné usnesení a odvolati se buď ke komoře říšské nebo k úřadu krajskému.

Krajský úřad má povinnost, aby dozíral na úřadování krajské komory, a právo, vysílati ke schůzím komorním své zástupce.

Členové komory nemohou býti stíháni disciplinárně pro své jednání ve schůzích komory. Po dobu své funkce nepodléhají dozoru okresního ani krajského dozorce školního. Jsou však za své jednání odpovědni podle všeobecných předpisů o odpovědnosti veřejných úředníků, které budou v republice současně platné.

Poznámka: Ke krajskému školství náležeti bude vedle školství obecného asi také školství střední a snad i odborné. V tomto případě by bylo nutno vytvořiti také z učitelstva těchto škol buď samostatné komory nebo – což by zajisté bylo v zájmu jednotnosti školství žádoucnější – zvláštní sekce v jednotné komoře. Při tom by arci byla organizace komory mnou načrtnutá poněkud pozměněna podle potřeb a zájmů jmenovaných škol a jejich učitelstva. Totéž platí také o komoře říšské."


e) Samospráva učitelská ve státě:

a) Říšská konference,
složená z delegátů jednotlivých porad krajských a ze všech krajských inspektorů školních, schází se pravidelně nejméně jednou za 6 let.

Krajská konference národnostní většiny v kraji volí 6 delegátů. Konference národnostní menšiny (nebo nekoná-li se zvláštní konference, delegáti národnostní menšiny v jednotné konferenci krajské), má-li 40–50 % úhrnného počtu všech členů krajských porad v kraji, volí 5 delegátů, při 30–40 % 4 delegáty, při 20–30 % 3 delegáty, při 15–20 % 2 delegáty a při menším počtu než 15 % všech členů 1 delegáta do říšské konference.

Volí-li konference 5 nebo 6 delegátů, zvolí po jednom delegátu odděleně tyto skupiny: 1. učitelé obecných škol, 2. učitelky obecných škol, 3. učitelé občanských škol, 4. učitelky občanských škol. Zbytek volí plenum konference.

Volí-li se 3 nebo 4 delegáti, zvolí po jednom delegátu skupina učitelstva obecných škol a skupina učitelstva občanských škol a zbytek zvolí plenum porady.

Volí-li se 1 nebo 2 delegáti, zvolí je plenum konference (skupina národnostní menšiny ve společné konferenci krajské).

Říšská konference koná jednak schůze plenární, jednak schůze sekcí pro školy obecné a dále pro školy občanské. Plenum i sekce dělí se na národnostní oddělení, budou se však konati podle potřeby také schůze společné.

Plenum i sekce zvolí si předsedu, místopředsedu a 2 zapisovatele a mimo ně výbor nebo několik výborů pro přípravu jednání v plných schůzích obdobně, jako se děje v parlamentech.
Program konference ustanovuje říšská komora učitelská v dohodě s ministrem školství, avšak konference má právo usnésti na rozšíření programu.

Úkolem říšské porady je úrada o zájmech a potřebách výchovy a školství ve státě vůbec, zejména pak o potřebných reformách školství a výchovy. Vedle toho volí konference členy říšské komory učitelské, jež jest také výkonným orgánem konference.

b) Říšská komora učitelská
jest vrchní pedagogickou stolicí pro všechen stát. Je korporací veřejnoprávní, autonomní, jednotnou, podle národností nerozdělenou.

Složení. Říšská komora učitelská skládá se ze 40 členů zvolených říšskou konferencí. Z úhrnného počtu komorních členů přidělí se každé národnosti ve státě část, která jí přísluší podle poměrného počtu jejich členů na říšské konferenci.

Počet mandátů, které připadnou té které národnosti, obsadí příslušná národnostní skupina konferenční volbou.

Volba tato vykoná se v každém národnostním oddělení dílem odděleně těmito 4 skupinami: 1. učitelé obecných škol, 2. učitelky obecných škol, 3. učitelé občanských škol, 4. učitelky občanských škol, dílem plenem tohoto národnostního oddělení.

Má-li národnostní oddělení voliti 20 nebo více komorních členů, zvolí zájmové skupiny po 4 členech, zbytek volí plenum. Má-li se zvoliti 15–19 členů, zvolí zájmové skupiny po 3 členech, při 11–14 členech připadne na zájmové skupiny po 2 členech, při 5–10 členech 1 člen. Zbytek členů komorních zvolí vždy plenum, rovněž plenum obsadí všechny mandáty, jež připadají národnostnímu oddělení, jest-li jich vcelku méně než 5, a také mandáty zájmových skupin, jež jsou v národnostním oddělení zastoupeny méně než 4 zástupci.

Každému členu komory zvolí se obdobně po 2 náhradnících.

Říšská komora obnovuje se celá vždy po 6 letech, má právo kooptovati znalce s hlasem rozhodujícím nebo toliko poradným.

Členové komory a její funkcionáři dostanou dovolenou, pokud jest jí nezbytně potřebí k vykonávání jejich úřadu.

Komora zvolí si v plenární schůzi předsednictvo (předsedu, 2 místopředsedy a tajemníka) na 3 leta. Ustanoví si potřebné úředníky (právníky a pedagogické znalce). Místa úřednická při komoře systemizuje po návrhu komory ministr školství, který upraví též jejich právní postavení.
Náklad na říšskou komoru uhrazuje ze 2/3 stát, z 1/3 učitelstvo všech veřejných škol republiky. Rozpočet a výroční účty sdělává komora a schvaluje ministr školství a parlament.

Způsob úřadování. Komora schází se aspoň čtvrtletně k plenárním schůzím. Věci týkající se speciálně škol obecných nebo škol občanských projednávají se v sekcích utvořených z komorních členů, kteří působí na školách té které kategorie. Každá sekce vysílá však po 1 delegátu do sekce druhé s plným právem hlasovacím. Sekce zvolí si pro vedení schůzí a pro přípravu jednání předsedu, jeho náměstka a tajemníka.

Výkonným orgánem komorním jest výbor složený z předsedů plena a sekcí (nebo jejich náměstků) a z jejich tajemníků. Tito funkcionáři úřadují denně v úředních místnostech komorních.
Jednací řád komorní upraví se nařízením po návrhu komory.

Kompetence. Říšská komora je stálým poradním sborem ministra školství. Je pedagogickou stolicí pro všechen stát.
1. Radí se o věcech, týkající se výchovy a školství obecného a jeho poměru k ostatním výchovným institucím ve státě.
2. Oznamuje ministrovi školství svá pozorování o potřebách školství a stavu učitelského, jak na jeho vyzvání, tak z vlastní iniciativy.
3. Vyřizuje usnesení říšské konference.
4. Podává dobrá zdání o osnovách zákonů a nařízeních vládních a navrhuje sama tyto osnovy.
5. Navrhuje presidentu republiky členy senátu (druhé komory parlamentu).
6. Vysílá experty do parlamentních výborů a anket pořádaných vládou.
Zvláště pak jí přísluší:
a) péče o přípravné vzdělání učitelstva, o zkoušky učitelské (zkušební řády, složení zkušebních komisí),
b) péče o další vzdělávání učitelstva (kursy, časopisy, knihovny, studijní cesty, vydávání pedag. bibliografie),
c) spolupůsobení při úpravě služebního řádu pro učitelstvo a řádu školního a vyučovacího,
d) úprava učebných osnov,
e) péče o učebné pomůcky všeho druhu (schvalování, evidence – uveřejňování seznamů),
f) provádění disciplinárního řádu učitelského,
g) evidence učitelstva (osobní výkazy, schematismy) a školství obecného vůbec (katastr škol a výchovných ústavů),
h) péče o statistiku školskou,
ch) spolupůsobení při dozoru ke školství (návrhy krajských a státních odborných inspektorů),
i) podpora mimoškolní činnosti učitelstva (literární i vědecké).

Mimo to přísluší komoře úkoly, které jí přikážou zákony o vnitřní i vnější organisaci školství, o vzdělání učitelstva, jeho právním postavení atd.

Jednací řád komorní i příslušné zákony v předešlém odstavci zmíněné vymezí, pokud komora bude v jednotlivých otázkách orgánem jen poradním a pokud rozhodujícím.

Předseda komory je zodpověden za zachovávání zákonův a jednacího řádu, měj právo veta proti usnesení plena nebo sekcí. Užije-li tohoto veta, rozhodne o sporné věci konečně ministr školství.

Ministr školství dozírá k činnosti říšské komory a má právo vysílati ke schůzím komorním své zástupce.

Členové komory nemohou býti stíháni disciplinárně pro své jednání při schůzích a vyřizování agendy komorní. Po dobu své funkce nepodléhají dozoru školních dozorců vůbec. Jsou však za své jednání odpovědni podle všeobecných předpisů o odpovědnosti veřejných úředníků, které budou v republice současně platné.

Poznámka: O poměru učitelstva škol středních a odborných k organisaci komorní viz poznámku na konci článku o komorách krajských."


Závěrem

Výše uvedený návrh patří mezi nejstarší návrhy na samosprávnou organizaci školství ve střední Evropě vůbec. Je zarážející, že je i po více jak 70 letech stále inspirativní pro formulování správních reforem, což zase ovšem ukazuje na fakt, jak zastaralá a dlouho přežívající je současná podoba školské správy, v níž mají samosprávné orgány nanejvýš jen poradní a výkonnou funkci, ale jen minimální funkci rozhodovací.

Současná rozsáhlá zahraniční odborná diskuse o autonomizaci školství (Německo, Francie, Rakousko, Slovinsko, Nizozemí, Maďarsko a Polsko), která začíná ovlivňovat dění i u nás, již výrazně ovlivnila podobu reformních návrhů na organizaci školské správy např. v německém Severním Porýní-Vestfálsku, v rakouském Štýrsku nebo Nizozemí obecně. Probleskující zprávy o přípravě Pedagogické komory ze zákona v České republice nasvědčují, že alespoň část učitelstva u nás uvažuje značně perspektivně a v souladu s demokratickými principy otevřené občanské společnosti.

Myšlenka samosprávných místních, okresních, krajských a celostátních učitelských (nebo pedagogických) orgánů, přebírajících značnou část odborných rozhodovacích kompetencí státních orgánů zejména v oblasti utváření vyučování a jeho hodnocení, včetně personální politiky a vlivu na politiku finanční, si postupně proráží cestu zvláště tam, kde ještě donedávna vládla tuhá centralizace a osobní zájmy úředníků. Jiná cesta k zajištění dynamičnosti rozvoje společnosti jako garanta udržení konkurenceschopnosti totiž neexistuje.
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