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V těchto dnech je nabídnut k diskusi dokument, který uceleně, konkrétně a poměrně detailně řeší problematiku jedné části školského systému – 1. stupně základní školy. V dalším textu bude používán tento název, neboť termín obecná škola je diskutabilní a to zejména ve spojení s problematickým názvem občanská škola. Polemika o názvu však není předmětem tohoto příspěvku. Podrobnější argumentace a návrh jiného terminologického řešení s přihlédnutím k naší tradici i kompatibilitě se zahraničním školstvím jsou obsaženy v grantovém úkolu prof. J. Kotáska „Budoucnost vzdělání a školství v ČR v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě“.

Od roku 1989 do současnosti vzniklo několik více či méně ucelených projektů transformace školství. Navzdory mnoha rozdílům a protikladným přístupům lze najít shodu v jedné zcela klíčové věci: Transformace musí být komplexní, od zásadní změny celkového paradigmatu, filozofie školy, vzdělávací politiky přes legislativní změny (nový školský zákon apod.) k řešení konkrétnějších otázek (obsah vzdělání – kurikulární reforma, způsob řízení, kontroly apod.).

Realita je však taková, že dosud neexistuje nová vzdělávací politika, není jasno o cílech a celkové koncepci změn (chybí nový školský zákon a představa o základních liniích a směru, jímž se má školství ubírat a jakými prostředky a mechanismy žádoucí změny zajistit), o celkové struktuře školského systému. Neznáme tedy základní východiska, nevíme, budujeme-li moderní horizontální školskou soustavu (jednoznačná vývojová tendence v západoevropských zemích) nebo vertikální systém s ranou selekcí intelektuálně nejschopnějších dětí. Nevíme, budeme-li usilovat o moderní pojetí vzdělání a vyučování, to znamená o překonání tradiční orientace především na poznatky a jejich předávání. A přesto se přistupuje ke konkrétnímu a detailnímu řešení jednoho dílčího problému bez vazby na problémy další.

V této souvislosti se nabízí jako vhodný námět k úvahám o reformě naší školy příklad současné francouzské reformy školy 1. stupně (école primaire), neobyčejně inspirativní z hlediska „metodologie reformy“. Proč zrovna příklad Francie? Francouzský školský systém je zhruba uprostřed mezi liberálními školskými systémy např. Anglie, Nizozemí, Dánska a konzervativnějšími systémy Německa a Rakouska (tradice centralistického školství Rakouska-Uherska). V meziválečném období i po 2. světové válce byl vývoj francouzského a československého školství v mnoha rysech podobný. Francie také patří v Evropě k zemím s nejvyšším podílem státních škol (97% státních, 3% soukromých škol).

Francouzská reforma je důkazem o komplexnosti a otevřenosti procesu změn, o logickém sledu kroků a jejich časové provázanosti. Těžiště reformy spočívá ve 3 základních krocích:
Vymezení základních principů nové vzdělávací politiky (la nouvelle politique pour l´école) – Orientační zákon o výchově, 1989).
Národní program, národní kurikulum (Programmes nationaux), který v intencích školského zákona vypracovala Národní rada pro plánování a programy vzdělávací činnosti, 1990 Les cycles à l´école primaire. Paris, Centre national de documentation pédagogique 1991.
Vytváření konkrétních nástrojů, které učitelům pomáhají realizovat novou vzdělávací politiku (převážně nižší legislativní normy, které např. posilují kompetence škol, rodičů a pod.) – průběžně od roku 1990 dosud.

Ad 1/ Pro ilustraci několik konkrétních příkladů základních principů:
	rovný přístup ke vzdělání, rovnost vzdělávacích šancí

organizovat školu jako veřejnou službu žákovi
„dítě do srdce výchovného systému“ (zaměřit činnost učitele více na to, kdo se učí, než co se má učit)
vytvářet podmínky pro úspěšnost všech žáků (respekt k rozdílům ve zralosti žáků, specifikám procesu učení, různosti rytmů, tempa apod.)
individualizace a pružnost v organizaci učební práce žáků
změna přístupu k chybě žáka – namísto tradičního, normativního přístupu, kdy chyba je sankcionována – pojetí chyby jako prostředku analýzy způsobu žákova učení, jako nástroje, který pomůže objevit problémy a je východiskem k tvorbě systému účinné intervence a pomoci
	mobilizace energie a odpovědnosti aktérů dole – učitelé, rodiče, místní autority..., kteří budou novou vzdělávací politiku, základní rámec a priority promítat do konkrétního „projektu školy“.

Poslední uvedený princip, princip „reformy zdola“ je považován za stěžejní: „Reforma bude úspěšná, když bude mobilizovat každou školu, každého učitele, když bude konkretizována modifikována podle místního kontextu do podoby projektů jednotlivých škol, přijata za svou na lokální úrovni všemi partnery vzdělávací politiky... (1, s. 17). Reforma sice vychází z projektů jednotlivých škol, vyžaduje však dlouhodobou spolupráci nejvyšších činitelů a řídících autorit, učitelů, ředitelů, rodičů, inspektorů, učitelských fakult, kteří považují reformu za společný úkol. Například kontrolní funkce inspekce ustupuje v tomto období přeměn do pozadí ve jménu funkce iniciační, facilitační – pomoci každé škole nalézt v konkrétních podmínkách konkretizaci národních cílů, vlastní specifickou podobu školy. 

Ad 2/ Národní kurikulum (program či osnovy) určuje základní, řídící ideje a cíle, které orientují učitele na určité činnosti, které mají žákům nabízet. Cíle, ke kterým je třeba na tomto stupni směřovat, jsou definovány jako kompetence žáka (dovednosti, postoje, metody, činnosti, znalosti), kterých by měl žák dosáhnout na konci určitého období (2–3letého) dosáhnout – compétences à acquérir. Cíle – kompetence žáka jsou definovány v intencích nového pojetí vzdělání, určují nové priority činnosti škol a učitelů. Jsou společným, závazným národním rámcem, v němž je školám a učitelům umožněno hledat vlastní cesty, způsoby, alternativy, modifikace obsahové, organizační, metodické... Přesto ani tyto „nejvyšší“ a dalo by se říci závazné cíle nejsou chápány jako dogma: „Nicméně některé stanovené kompetence jsou ještě v procesu zvládání na konci cyklu... Stupeň jejich zvládnutí může být u žáků různý.“ (1, s. 24) Stanovené cíle – kompetence žáka nejsou tedy chápány jako norma, které musí dosáhnout všichni, ale spíše jako cíle, ke kterým směřujeme a žáky individuálně přibližujeme.

Jsou rozlišovány 3 základní kompetence: 

	„Transversální“ (univerzální, jdoucí „napříč různými disciplínami“

Kompetence v oblasti jazyka
Kompetence disciplinární

Transversální kompetence zahrnují 3 základní oblasti:
a/ utváření osobnosti, postoje, chování
	rozvoj autonomie

sociální učení – komunikace, spolupráce, odpovědnost, vnitřní řád
rozvoj poznávacích zájmů, zvídavosti, motivace k učení, tvořivosti
b/ budování konceptu prostoru a času
c/ kompetence metodologické
	rozvoj paměti

pracovní metody (organizovat práci, umět ji zpracovat a prezntovat)
práce s informacemi

Kompetence v oblasti jazyka zahrnují:
	mluvená řeč, ústní vyjadřování

čtení
psaní
písemná produkce, písemné vyjadřování (sloh, „tvořivé psaní“)
slovní zásoba
pravopis
mluvnice

Kompetence disciplinární
v jednotlivých předmětech je důraz kladen na dovednosti, metody, postupy, např. dovednost třídit, argumentovat, tázat se, srovnávat, používat, charakterizovat, vysvětlit, dát do souvislosti, porovnat a analyzovat...

Cíle – kompetence jsou vymezeny pro delší časové období 2–3 let. Formulace jsou rámcové, velmi stručné – pro jeden předmět na toto časové období v rozsahu kolem jedné stránky. 

Pro ilustraci některé konkrétní formulace z programů pro 3. –5. ročník pro předmět science (přírodní vědy):

Kompetence
- dovednost pozorovat a analyzovat charakteristické znaky rostlin a živočichů, zvláště biologické funkce
	analyzovat vztahy mezi živočichy a prostředím
	experimentálně ověřovat např. vliv vody na růst rostlin, změny látek v závislosti na různých vlivech apod.

provádět jednoduchá měření, výsledky přehledně zpracovat, interpretovat, prezentovat

Rámcové vymezení učiva
Celkem je vymezeno 7 oblastí v rozsahu asi 20 řádek. Nejsou detailně vymezena témata, která mají být probrána, ani časové dotace, proporce a návaznosti.

Pro příklad – konkrétní vymezení 3 oblastí:
a/ Věda o člověku 
	vývoj člověka
	tělesný pohyb (role svalů a smyslových orgánů)

dýchání, funkce krve
	trávení
různé způsoby reprodukce živočichů, lidská sexualita
b/ Energie 
	různé zdroje energie (tepelná, atomová, sluneční)

spotřeba a úspory energie ve Francii (sluneční vytápění, tepelná izolace...)
c/ Země a hvězdy
	otáčení Země kolem své osy a kolem Slunce

střídání dní a nocí, ročních období
časová pásma
fáze měsíce a jejich pohyb kolem Země
planety Slunce

Z uvedených konkrétních příkladů je jasně vidět, že národní kurikulum, národní programy jsou velmi rámcové a stručné. Vyjadřují především základní orientaci vzdělání, základní směr a priority činnosti škol (orientace na dovednosti, postoje, činnosti metody). Ponechávají školám a učitelům dostatek prostoru pro různé varianty a způsoby řešení, pro vlastní cesty k dosažení cílů.

Ad 3/ V těsné vazbě na zákon o výchově a národní kurikulum vytváří státní správa, vědecko-výzkumné instituce, university apod. podmínky, které pomohou každé škole v realizaci nové vzdělávací politiky, v konkretizaci národních cílů, v nalézání vlastní podoby transformace školy posilují kompetence učitelů a rodičů (Rada školy, Rada rodičů), vytvářejí podpůrnou síť specialistů pro pomoc v rozhodování a zvýšené odpovědnosti apod.

Za základní nástroj „dovolující převést národní cíle do kontextu místního a definovat strategie a časové horizonty realizace v konkrétní škole“ je považován projekt školy. Jako pomoc školám v tomto úsilí je vydána publikace definující základní principy a cíle a nabízející různé způsoby vytváření projektu školy.

Další výnos o modulárním rozvrhu hodin dává škole možnost přizpůsobit učební plán a rozvrhy hodin konkrétní situaci školy a třídy (lze měnit časové proporce a akcenty na různé předměty, propojovat předměty v integrované celky, měnit rozvrh hodin v průběhu roku apod.).

Dále jsou učiteli nabídnuty různé odborníky vypracované „pomůcky“, např. diagnostické testy. Mají učiteli pomoci posoudit pokrok v učení a individuální problémy každého žáka v mateřském jazyce a matematice na konci 2. a 5. třídy. Jsou určeny především pro učitele – k posouzení, zda postupuje správným směrem, zda rozvíjí u žáků stanovené kompetence. Pomohou mu objevit problémy v procesu učení jednotlivých žáků a v závislosti na nich pružně měnit pedagogické strategie a metody práce.

Poskytují také informace rodičům, ve které oblasti rozvoje osobnosti má jejich dítě problémy, kam je třeba zaměřit výchovné úsilí. Žákovi slouží k sebepoznání a sebehodnocení. V předmluvě k didaktickým testům je zdůrazněno, že tyto zkoušky nejsou standardizovány, netvoří v žádném případě normu, nesmí být prostředkem ke srovnávání žáků navzájem. Slouží výhradně k poznávání a posuzování individuálního rozvoje, pokroků a problémů jednotlivých žáků. 


Nyní se vraťme k samotnému projektu Obecné školy, pod zorným úhlem výše uvedeného.

Je pozitivní, že projekt znamená značný pokrok proti dosavadnímu stavu, proti současným osnovám. Za nejprogresivnější a nejkvalitnější část projektu je možno považovat 2. kapitolu úvodní části „Dítě jako východisko transformace obecné školy“. V psychologických východiscích je znát ústup od teorie rozvíjejícího vyučování a akcelerace rozumového vývoje (s principy vysoké obtížnosti, vedoucí úlohy teoretických poznatků ve vyučování, princip vyučování vysokým tempem). Je rehabilitována přiměřenost a názornost, oceněna dětská zkušenost, smyslové vnímání, význam hry, zdůrazňuje se nutnost změny v přístupu k dítěti, respektování jeho individuality, změny v atmosféře vyučování a pod. Klade se důraz na celistvost vnímání a myšlení. 

Je však možno polemizovat o určitém přecenění významu smyslového poznání a působení prostřednictvím slova (často je v textu zdůrazňován význam výkladu, vyprávění, tedy verbálních metod). V textu se hovoří o „platnosti didakticko-metodických principů známých již staletí (postup od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu apod.). Také obecné poznámky o pojetí vzdělanosti (která „vzniká vrstvením a překrýváním poznatků a tělesných zkušeností“) a pojetí vyučování (často se v textu objevují výrazy jako „předávání představ, znalostí, uceleného obrazu světa“, „vštípení“, odučení“, „podání poučení“, „probrat podtržená hesla v osnově“) navozují představu školy 19. století, tzv. tradiční, slovně názorné. Právě v tomto pojetí vyučování – zaměřeného především na transmisi, předávání představ, poznatků – je poznávání založeno na slově a názoru. Dítě poznává věci a jevy prostřednictvím názorné ukázky nebo praktické zkušenosti doplněné slovem – vysvětlení, výklad.

Moderní pojetí vyučování, opírající se o současnou kognitivní psychologii, namísto předávání poznatků, hotových pravd k věření zdůrazňuje proces objevování, vlastního konstruování poznatků, řešení problémů – a to často vychází od neznámého, obtíže, překážky v poznávání...Progresivní pojetí vyučování respektuje a podporuje pluralitu poznání a vědění s vědomím, že každá vědecká teorie je jen jedním z hledisek, které musí znovu vstupovat do dialogu. Ve škole tedy nesmí jít o to dostat vědění a znalost dospělého do hlavy dítěte, nejde o to vnutit dítěti svůj svět (vědecký, objektivní, pravdivý), ale konfrontovat žákovy představy s jinými představami, korigovat je, nalézat jiná řešení apod. Potom zodpovědnost učitele nemůže být „zodpovědností za správnost a spravedlnost toho, co předal...“, jak je uvedeno v osnovách prvouky, přírodovědy a vlastivědy na s. 4.

V tomto kontextu je velmi problematické také tvrzení, že „podstatným rysem 3. ročníku je, že si dítě začne tvořit prvou celkovou představu o skutečnosti, v níž žije...“ (s. 14). Je výzkumně prokázáno, že dítě nepřichází do školy jako tabula rasa. Žáci již mají více či méně rozvinuté představy o určitých jevech a pojmech (byť „naivní a primitivní“) tzv. prekocepce, prezentace, vlastní pojetí učiva, zkušenosti a pod. Žák ve škole konfrontuje své představy s představami jiných žáků a s „vědeckými, správnými“ představami učitele. To je podstata nového pojetí vyučování.

Za pozitivní lze považovat pojetí některých předmětů – např. češtiny s důrazem na komunikativní funkci jazyka jako nástroje sociálního styku, s důrazem na dovednosti v oblasti komunikace ústní i písemné. Dalo by se však polemizovat o tom, zda určitá rezignace na lingvistický přístup, agramatický přístup k vyučování jazyka není přehnaný. Dále lze ocenit pozitivní přístup v pojetí matematiky a výtvarné výchovy, zařazení dramatické výchovy do učebního plánu 1. stupně základní školy. V případě dramatické výchovy lze však namítnout, že je příkladem nevhodnosti plošného zavádění (především z důvodu nepřipravenosti učitelů). Také v zahraničí je dramatická výchova na tomto stupni školy realizována spíše jako metoda či obecný princip práce. Dalším pozitivem je umožnění určité organizační pružnosti (variabilita v délce vyučovacích hodin, úvahy o jiných způsobech hodnocení a pod.).

Nyní k problémům a úskalím, které v sobě projekt Obecné školy skrývá. Jsou-li jako výchozí uvedeny teze: „Bylo zřejmé, že zahraniční vývoj dospěl k mnoha negativním rysům, jimž se chceme vyhnout... Akceptujeme ty rysy našeho současného školství, které se navzdory celkové atmosféře minulého vývoje ukazují jako rozumné a dobré“ (s. 1), je bezpodmínečně nutné toto tvrzení blíže specifikovat a konkrétně doložit. 

Stále chybí solidní analýza současného stavu našeho školství ve vazbě na solidní komparativní analýzu zahraničního školství. V projektu Obecná škola (s. 18–20) jsou údaje o primární škole v Evropě převzaté z grantového úkolu pedagogické fakulty UK, ale účelově interpretované a někdy významově posunuté.

Pluralita zahraničního školství nespočívá jen v tom, že vedle státní školy existují školy alternativní a církevní. Pluralita a rozmanitost organizace, metod, obsahů existuje i v rámci státní školy, není jeden model přesně a detailně stanovený z centra. Liberalizace ve školství neznamená chaos, libovůli, nerespektování řádu a pravidel, jak bývá často nespravedlivě interpretováno. Neznamená také, že si školy dělají, co chtějí, že populisticky a podbízivě snižují požadavky. Rozbíjí však představu, že existuje jediné správné řešení vhodné pro všecky, které je třeba nalézt a prostřednictvím centrálního řízení prosadit.

Liberální přístup ke školství nabízí společný a pro všechny přijatelný rámec, základní principy a pravidla (jsou vymezeny v zákoně), které umožňují vedle sebe existenci různých názorů a řešení, hledání vlastních cest k naplnění obecných cílů. Tento přístup otvírá prostor pro skutečnou účast občanů (učitelů, rodičů, žáků) na věcech veřejných. Posiluje kompetence tam, kde se vzdělávání realizuje a kde je hlavní odpovědnost – škola, rodiče. Vychází se z důvěry ve schopnosti rodičů poznat, co je dobré a kvalitní, a vybrat pro své dítě mezi školami tu nejvhodnější. Stát všemožně pomáhá rodičům i školám (osvěta, informační tok, vytváření vzdělávacích programů apod.).

V projektu Obecná škola je odpovědnost a role rodičů v ovlivňování školních záležitostí jejich dětí podceněna. Na s. 5 je uvedeno: „Zájem rodičů musí být konstruktivní, takový, který podpoří snahy učitelů a nenaruší školní práci.“ Jak ale konstruktivně řešit situaci, když snahy učitelů jsou v rozporu se zájmy dětí?

Lze také polemizovat s možná příliš pesimistickým pohledem na současnou společnost (v úvodních poznámkách na s. 15 „nápory pokleslého veřejného mínění... společnost s tak zrelativizovanou morálkou“) a s určitým pedagogickým utopismem, voluntarismem ve smyslu přeceňování možností školy a výchovy – prostřednictvím výchovy člověka, resp. jeho „převýchovy“ lze napravovat společnost.

Přeceňování významu vzoru ve výchově („Principy jako princip rytířství, cudnosti... lze budovat poukazem na světlé vzory jednání...“) je důkazem o tradičním starším přístupu k výchově, který zdůrazňoval výchovné působení obsahu, znalostí, principů a zásad jednání (metody vysvětlování, poučování, příklady, doporučení – zpravidla ve verbální podobě). Novější pojetí klade důraz na činnostní pojetí – prostřednictvím vlastní činnosti, zkušenosti, modelových situací, hry v rolích apod. utváření postojů, dovedností, návyků jednání.

Dalším dokladem o starších přístupech jsou např. „nové způsoby práce s knihou“ (s. 17): „Děti jsou vedeny k tomu, aby se naučily učit z knížky, dělat si poznámky, podtrhávat, zapamatovat si a reprodukovat přečtené.“ Opravdu „nové“ způsoby práce však spočívají spíše v dovednostech vyhledávat informace, konfrontovat různé zdroje informací, hledat odpovědi na otázky apod.

Velké úskalí lze spatřovat v tom, že na velmi mnoho otevřených a diskutabilních otázek se dává jediná odpověď, jediné řešení. Namátkou vybereme některé z nich – otázka názvu, délky a začlenění do celkové struktury, návaznost a propojení se stupni předcházejícími a navazujícími, členění školy 1. stupně, 3. třída jako třída diagnostická – „Množství a složitost látky ukáže, zda jsou všechny děti s to sledovat výuku a osvojovat si potřebné minimum znalostí“ (s. 4). Nadaným jedincům bude umožněno urychlit postup a 5. třídu vypustit. Nestane se časem 5. třída naopak jakousi „vyrovnávací“ třídou pro „pomalé, méně schopné“? Pokud tato třída má být skutečně diagnostická ve smyslu rozhodovacích procesů o rychlosti postupu na vzdělávací cestě žáka, je tu skryta nebezpečná tendence rané vnější diferenciace, selekce žáků podle intelektových schopností.

Zde je nutné využít dlouhodobých zahraničních zkušeností, analýzy základních vývojových tendencí vzdělávacích systémů vyspělých evropských zemí. V celé Evropě je patrný ústup od striktní vnější diferenciace v 10–11 letech na základě prospěchu, výkonu a budování horizontálního systému, jehož základem je integrovaná, sjednocená, komprehenzivní, vnitřně diferencovaná škola. Z hlediska vývoje jsou mezníkem 70. –80. léta, kdy dochází k renesanci ideje rovných vzdělávacích šancí jako úsilí o „vyčerpání rezerv nadání“ každého dítěte, poskytnutí prostoru a času pro dotažení dítěte k maximu jeho možností. V literatuře, která sumarizuje základní tendence vzdělávací politiky vyspělých evropských zemí v této oblasti Blackburn, V. Moisan, C.: La formation continue des enseignants dans les douze etats membres de la Communaute Européenne. Bruxelles, Euridyce 1989 se uvádí, že „převládá tendence k prodlužování společně absolvované části školní docházky a odsouvání volby vnějšně diferencovaného vzdělání na pozdější dobu.“ Za minimální věkový mezník pro rozhodovací strategie o směru a typu dalšího vzdělávání pro žáka je považováno 12 let. Toto „společné vzdělávání“ je realizováno buď na úrovni primárního cyklu nebo ve formě pozorování a orientace na sekundárním cyklu.


Nyní k celku osnov Obecné školy (ke konkrétnímu obsahu osnov jednotlivých předmětů se jistě vyjádří příslušní oboroví odborníci). Projekt jako celek nesplňuje požadavky „kurikulární reformy“. Nelze ho považovat za základní rámec vyjadřující novou vzdělávací politiku, nové pojetí vzdělání, nové cíle a priority činnosti škol a učitelů. Osnovy nelze považovat za rámcové, např. osnovy prvouky, vlastivědy a přírodovědy jsou předimenzované faktografií, v porovnání se současným stavem je lze považovat spíše za „maxiosnovy“. Je to v rozporu s úvodními obecnými proklamacemi o budování jednoduchého obrazu světa nazatíženého zbytečně poznatky a termíny. V osnovách výše uvedených předmětů jsou detailně vymezena témata včetně hodinových dotací, někde dokonce i s metodikou. Ústně je sice argumentováno, že je to jen inventář nápadů, nabídka pro učitele, nicméně např. na s. 11 těchto osnov je psáno: „Za závazné je třeba brát to, že budou ve třech fázích odučena všechna témata.“

Moderně pojaté osnovy by měly namísto detailně stanoveného učiva vymezit základní principy a pojetí vzdělání, základní cíle, ke kterým je třeba žáky vést, z hlediska vlastního obsahu vymezit velmi stručně a rámcově klíčové oblasti. Společný rámec umožní vedle sebe existenci různých cest ke stanoveným cílům, více konkrétních obsahů, metodik vyučování a typů učebnic. Umožní školám vybírat mezi variantami a nalézat různá řešení.

Uvažujme nyní o dokumentu ve vazbě na školní realitu posledních 3 let. Vedle škol, které chtějí být vedeny (jak je často zdůrazňováno), existuje také velké množství škol, které na cestě postupné proměny ušly už pořádný kus cesty a realizují nejrůznější vlastní řešení ľ strukturální, obsahová, organizační, metodická. Vysoce aktuální je tedy otázka, jak budou tyto věci slučitelné, zda realizace projektu Obecná škola neuzavře prostor pro tyto iniciativy zdola, zda nebude ohrožena sama existence různých projektů, programů, experimentů konkrétních škol.

V projektu je uvedeno, že aspiruje na to, „aby představoval hlavní proud transformačních proměn vyhovující většině dětí, rodičů a učitelů...“, jindy bývá prezentován jako doporučený, alternativní ke stávajícímu, jako jedna z možností. Nahlédneme-li však do materiálů týkajících se strategie a postupu MŠMT v procesu transformace školství (zejména časové termíny), které jsou nyní projednávány ve vládě a v parlamentu Hlavní zásady transformace českého školství. MŠMT 1993, 25 s., nestačíme se divit. Uvedená data 1. 9. 1993 jako zahájení ověřování programu obecné školy a 1. 9. 1998 „doporučit osnovy jako všeobecný vzorový model“ vyvolávají jednoznačně představu další „nové koncepce“, jednotně, celoplošně, k určitému datu, seshora zavedené.

Právě k „metodologii reformy“ lze vyjádřit nejzávažnější výhrady – centrálně řízený experiment (s předem vybranými problémy a otázkami k řešení) příliš připomíná minulé praktiky při zavádění tzv. nové koncepce. Skrývá v sobě také značné nebezpečí neobjektivity při jeho hodnocení. V současné situaci, kdy je třeba především rozbít uniformitu škol, je těžko přijatelná představa, že tým odborníků (byť sebefundovanějších) vymyslí novou koncepci, která bude po ověření realizována na všech školách. Navíc po tak dlouhé době devastace našeho školství nemůže v tak krátké době (několik měsíců) úzká skupina lidí nalézt uspokojivé řešení.

Uvažujme o postupu zcela opačném – při existenci společného rámce (hlavní zásady a principy vzdělávací politiky) nechat vyrůstat reformu ze škol, umožnit pluralitu cest. Přenést úsilí, energii a finance z centrálního experimentování na podporu transformačního hnutí, experimentaci a vytváření projektů přímo na školách. Jejich hledání podporovat vytvářením podmínek – informační tok, monitorování vývoje, financování apod. Podpora „reformy zdola“, přímo na školách je ověřená zahraniční zkušeností.

Inspirujme se také naší vlastní tradicí, bohatými zkušenostmi z reformního hnutí 20.–30. let našeho století, celospolečenským zájmem a „celonárodní debatou“ o školství, do níž se zapojil sám prezident T. G. Masaryk a další významné osobnosti vědeckého a kulturního života, procesem společného hledání a skutečného tvůrčího kvasu na školách a mezi učiteli. Inspirujme se myšlenkami T. G. Masaryka ke školské reformě Kantová, A., Zinmeister, R.: Pokusné školy v demokracii. Praha, SPN 1938, s. 33, 4. : „Zatím jsou školy jako velké nemocnice, ve kterých se všem pacientům podává v tutéž hodinu tatáž medicína... Dobrá výchova a dobré učení má být co nejindividuálnější, v tom děláme řadu pokusů, ale já bych jich dělal ještě víc.“

Závěrem se vraťme k projektu Obecná škola v širších souvislostech transformace celého školství. Tento projekt jako první konkrétní krok transformačního procesu je důkazem, že v zásadním sporu o pojetí změn ve školství se jednoznačně prosadil přístup centralistický, etatistický. Nemáme obecný rámec (novou vzdělávací politiku vyjádřenou ve školském zákoně) umožňující různé cesta, alternativy a varianty řešení, ale máme jednu konkrétní normu (připravují se další konkrétní normy pro zbývající stupně škol). Ve společnosti, která jednoznačně směřuje od silného vlivu státu k liberalismu (v ekonomii od plánovaného hospodářství k volnému trhu), jde tedy školství v podstatě v protisměru.

