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Úkol, před který jsme postaveni, nemá charakter reformy. Nejedná se o změnu, která by se měla a mohla uskutečnit v relativně krátké době několika málo let. Naším úkolem je vytvořit podmínky pro to, aby dlouhodobý proces změn, který již započal a zatím v něm převládá značná živelnost a chaotičnost, dostal rámec směřování k určitému cíli.

Dlouhodobost, jako jedna ze základních charakteristik tohoto procesu, by měla být chápána spíše jako neukončenost či otevřenost. V celospolečenském kontextu i školská a vzdělávací soustava musí být vybavena takovými institucemi a mechanismy, které nejen že nebudou bránit různým formám samoregulace, ale budou je naopak podporovat.

Proto by nemělo být hovořeno o reformě jakožto o víceméně jednorázové změně, ale o reformaci jako o procesu přetváření.

 Koneckonců i v obecně historických souvislostech je tento pojem spojen s obdobím, kdy pohyb společnosti jednoznačně mířil proti ideologickému monopolu a obracel se k člověku jako jedinci. Humanismus jako filosofické východisko vedl v praxi k řadě široce rozvětvených světonázorových proudů. Významnou historickou paralelou je např. i to, že právě období reformace vidí ideál v člověku, který staví svoji důstojnost nikoli na urozeném původu, ale na svém vlastním úsilí. Z těchto, i z řady dalších důvodů, se proto zdá být nejvhodnější označit začínající proces jako reformaci školství.

Reformace školství, vycházející ze současného stavu školské a vzdělávací soustavy, musí směřovat určitým směrem, k určitým cílům. Tyto cíle a tedy i hlavní směry vývoje by měly být dány prognostickými studiemi. Z charakteru studií tohoto druhu je zřejmé, že neurčí, jakým způsobem, jakými cestami přejít z nám daného výchozího stavu k žádoucímu cílovému stavu. Stejně tak už ze samé podstaty uvažované reformace školství nelze očekávat jasné či přesné vymezení časového obzoru tohoto přechodu.

Proto je nezbytné členit proces reformace do jednotlivých reformních kroků, které budou časově omezeny obdobím 1–2 let. Toto základní členění pak vede k relativnímu oddělení strategie reformace školství od taktiky jednotlivých reformních kroků.

Je samozřejmé, že nyní, v této chvíli, nikdo nemůže říci, do kolika reformních kroků bude třeba uvažovanou reformaci školství rozložit. Důvodem není jen nemožnost jejího časového vymezení. I kdybychom se rozhodli třeba pro desetileté období, nelze nyní prostě říci, že celá reforma školství proběhne např. v pěti krocích. Jsme totiž v situaci, kdy lze jen velmi obtížně odhadovat rychlost společenských a zejména ekonomických změn. Právě tyto okolnosti však budou podstatným způsobem ovlivňovat obsah i tempo jednotlivých reformních kroků. Proto je v současné době nutné jednak dokončovat práce na prognózách, ale zároveň již také urychleně připravit první reformní krok.

Aniž budeme předjímat výsledky prognostických studií, je zřejmé, že budoucí školská a vzdělávací soustava se bude vyznačovat dvěma atributy – humanismem a demokratičností. Z těchto vlastností je třeba odvozovat zásady určující strategii reformace školství.

Jestliže vyjdeme ze základní myšlenky, chápající člověka jako jedince, musí být na první místo našeho zájmu postaven žák.

	Žák jako jedinec, jehož individualita je dána jedinečným souhrnem jedinečných vlastností. Každá změna školské a vzdělávací soustavy v rámci jednotlivých reformních kroků musí směřovat k ochraně a zlepšování možností rozvoje této individuality. Současně s tím však je třeba mít na paměti nezbytnou komplementární zásadu vytváření a


	udržování stejných šancí rozvoje individuality pro všechny žáky bez ohledu na regionální či sociální příslušnost.


Důležitým momentem uplatňování předchozích dvou zásad je postavení žáka při rozhodování o způsobu jeho průchodu školskou a vzdělávací soustavou. Dosavadní stav, kdy je vlastně objektem manipulace, je třeba měnit tak, aby se
	žák stával rozhodujícím subjektem.


Tyto otázky souvisejí s další zásadou – s osobností žáka, jehož kvalita je stavěna na jeho vlastním úsilí o rozvoj svých jedinečných vlastností. Je třeba stanovit pouze základní kmenové vlastnosti žáka jako budoucího občana, příslušníka určité společnosti. Jeho všechny další vlastnosti jako lidského individua musí být výsledkem
	aktivity žáka jako lidského jedince.


V pedagogické rovině jsou vzájemné vztahy uvedených zásad zpravidla formulovány jako problém diferenciace a selekce. Základní tendence jeho řešení by se dala vyjádřit tak, že je třeba vytvářet podmínky pro co nejčastější
	celou školskou soustavou se prolínající diferenciaci a teprve následnou selekci.


Obecně je možno říci, že výše uvedené strategické zásady týkající se žáků je třeba přiměřeně modifikované uplatňovat i ve vztahu k učitelům. Není totiž únosné, aby vlastnosti přímých účastníků vyučování (tj. žáků a učitel) byly odlišné nebo dokonce vzájemně protikladné.

Změna základních cílů působení školské a vzdělávací soustavy vyvolává samozřejmě proměny forem a organizace škol i dalších institucí působících v této oblasti. Zásadní změnou je vytvoření podmínek pro
	reálné a efektivní fungování samosprávných mechanismů ve školství na všech úrovních. Tento požadavek se týká vzájemných vztahů přímých i ostatních účastníků vyučování. Je nutné zároveň s budováním orgánů státní správy vytvářet i odpovídající orgány samosprávy tak, aby obojí instituce zahájily svoji činnost současně. Totéž platí i pro legitimní institucionalizaci a kompetenční vymezení vztahů státní správy a učitelské i neučitelské veřejnosti.


Demokratické principy dávající stejnou šanci všem musí být uplatněny i při
	přetváření institucí, které se zabývají dalším vzděláváním učitelů, jejich podílem na tvorbě učebních plánů, učebnic a pomůcek.


Strategickým činitelem, určujícím taktiku jednotlivých reformních kroků, je 
	stav ekonomického prostředí. Vzhledem k tomu, že tento činitel je v našich současných podmínkách velmi proměnlivý až nestabilní, musí být koncepce každého reformního kroku pružná s variantními postupy. Pro přípravu reformních kroků by bylo účelné základní členění zájmového pole na tři oblasti: lidé, instituce, mechanismy. 



Hlavní rysy jednotlivých reformních kroků

Taktika jednotlivých reformních kroků směřující ke stanovení konkrétních změn ve školské soustavě je určována především stavem ekonomického prostředí. Základním kritériem přitom je jeho stabilita. Čím méně je ekonomické prostředí stabilní, tím kratší musí být reformní krok. Přesto by však časový obzor neměl být bližší než jeden rok. Jestliže však bude pohyb v ekonomické oblasti skutečně extrémní, je třeba stanovit uvnitř jednotlivého kroku kontrolní body, na které naváží variantní postupy lišící se zejména tempem prováděných změn. Tyto postupy musí respektovat strategické cíle, jejich variantnost bude určována ponejvíce proměnlivostí ekonomického prostředí.

Při výběru změn budeme vycházet ze základního
členění zájmového pole na tři oblasti. První z nich je nazvána lidé a zahrnuje především vlastnosti všech přímých i nepřímých účastníků vyučování. Druhá, nazvaná instituce, se zabývá nejen strukturou školské soustavy, ale také strukturou státní správy a samosprávy, případně dalšími organizacemi, které jakýmkoliv způsobem zasahují do školství. Třetí oblast jsou mechanismy působící jednak uvnitř předchozích dvou oblastí, ale i mezi subjekty obou oblastí navzájem.

Vcelku je zřejmé, že úspěch reformace školství je podmíněn dodržením strategie. Proto z hlediska uvedeného členění zájmového pole bude potřeba respektovat zásadu, že
reformace školství musí probíhat ve všech třech oblastech. Přitom je třeba brát v úvahu, že tato zásada má strategický charakter. V této souvislosti je třeba říci, že z tohoto však nevyplývá nutnost stejně rychlého postupu reformace ve všech třech oblastech. Pouze je třeba sledovat, aby si v žádné fázi reformace stavy jednotlivých oblastí natolik neodporovaly, že by byl ohrožen některý ze strategických cílů.

Ke koncepci reformního kroku patří jeho poměrně stálá stavba. Pravděpodobně bude účelné
členění do tří fází.

	V první fázi musejí být uvažované změny a opatření roztříděny do dvou hlavních skupin. V první skupině budou ty změny a opatření, které je NUTNÉ provést. Bude se jednat o změny a opatření zajišťující základní, životně důležité funkce školství. Jejich význam může být dán buď absolutní nutností anebo tím, že si je vynutí vývoj během předchozího reformního kroku. Není tím však řečeno, že v koncepci každého reformního kroku se musí objevit změny řazené do této kategorie.


Do druhé skupiny budou vybrány změny a opatření, které je MOŽNÉ uskutečnit v daném reformním kroku. Hlavními kritérii při výběru do této skupiny budou ekonomické možnosti a míra pokroku při dosahování strategických cílů, tj. efektivita. Zároveň s tímto tříděním by měly být jasně odděleny ty změny a opatření, které jsou NEPŘIJATELNÉ.

	Třetí, spíše metafáze, by měla představovat kontrolní body (okamžiky) jednotlivého reformního kroku, kde by podle vývoje situace mohly být prováděny korekce. Ty by měly podobu různě rychlých či náročných variant dalšího postupu.


Bylo již uvedeno, že jedním z hlavních hledisek při výběru možných změn budou naše ekonomické možnosti.
Tento rys koncepce je obvykle označován jako
selektivní restrikce a je nezbytně nutné jej vzít jako danost při rozhodování v nejbližších letech. Jinak řečeno tato skutečnost bude jedním z hlavních rysů nejméně pro první dva reformní kroky. Prakticky to znamená, že NELZE
a) počítat s extenzivním rozvojem
b) počítat s výraznějšími investicemi
c) provádět ty změny a opatření, která vedou k nárazovým nárokům na finance. Pokud budou přijaty výjimky z rámce selektivní restrikce, pak jedině v těch případech, které jsme výše označili jako nutné.

Není jistě třeba znovu opakovat, že
důsledky politiky selektivní restrikce nesmí být v rozporu se strategickými rysy reformace. Selektivní restrikce např. nesmí postihnout udržování stejných šancí rozvoje individuality pro všechny žáky třeba tím, že by se v jejím důsledku omezila lokální nebo finanční dostupnost vzdělání pro některé skupiny jinak rovnocenných žáků. Selektivní restrikce by neměla vést k elitářství v tom smyslu, že by k rozvoji individuality jedněch žáků docházelo na úkor jiných se stejnými individuálními dispozicemi. Proto by např. měla být uplatněna zásada, že při přenášení určité části vzdělávacích nákladů na rodinu by tato opatření měla směřovat k co nejstarším dětem (tj. na SŠ a VŠ). Budeme tím chránit mladé rodiny jako celky, ale zároveň dáme jejich dětem šanci k diferenciaci v období jejich nejvýraznějšího rozvoje.

Jedna z hlavních otázek, které je třeba si položit právě nyní v této době, zní: z čeho vyjít při reformaci školství, kde začít, s čím je možné počítat? Ekonomický pojem národního bohatství sice v naší situaci nezní právě přiléhavě, ale přesto je nezbytným východiskem. Z hlediska řešení našich potíží lze najít dva relativně „pevné body“, které by měly posloužit k tomu, abychom pohnuli naším školstvím. Jsou to
materiální podmínky a lidský potenciál. Náš postoj k oběma však nemůže být stejný. Jestliže materiální podmínky zúžíme na školní budovy a jejich vybavení, bude v nejbližším období směřovat naše úsilí k udržení současného stavu. Lidský potenciál je však oblast, ve které musíme usilovat o skutečný a co největší rozvoj. Reformaci školství musí totiž provést lidé. Proto je třeba snažit se nejen o změny jejich individuálních kvalit (vzdělání a další vzdělávání), ale také o kvalitativní změny jejich vzájemných vztahů (pravomoci ředitelů, postavení učitelů a žáků). S tímto problémem úzce souvisí všechny otázky učebních plánů a osnov, poměr povinných a ostatních předmětů na jednotlivých stupních a typech škol i jejich vnitřní organizace. Zanedbatelný nebude ani způsob práce školských úřadů a školní inspekce.

Jedním z důležitých a téměř nezbytných kroků by měla být opatření směřující k osvětě učitelské i laické veřejnosti v oblasti základních pojmů moderní pedagogiky zároveň s vysvětlením strategie a taktiky uvažované reformace školství.


