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Východiska a zásady přípravy školské reformy
PhDr. H. Hudcová, NEMES, podklad pro všechny skupiny
Dnešní společnost je charakterizována dynamikou změn (sociálních, politických a ekonomických ap.), snahou integrovat do Evropy, snahou o vybudování demokratického a právního státu. To vše za stavu značných nedostatků ve všech sférách našeho života (ekonomické, ekologické, sociální, morální, zdravotní apod.). Změny ve stylu života a růst jeho sociální a psychologické náročnosti vedou k požadavku zvýšení adaptability a sociability člověka. Hospodářské změny se zase obrážejí v požadavcích na člověka nejen jako pracovní síly, ale i jako osobnosti (vlastnosti potřebné k práci, kariéře). A právě v současné době, kdy většina projektovaných i reálných změn jsou bezprecedentní svým charakterem i hloubkou, jsou společenské požadavky v oblasti výchovy a vzdělávání sice významně pociťovány, ale zatím značně vágně definovány.

Přesto se volá po zásadní a rozsáhlé změně celého systému vzdělávaní, zvláště pak jeho základní složky, tj. školského systému. Volá se po zkvalitnění vzdělávání, po jeho humanizací, po zvýšení jeho výchovného účinku, zvláště v oblasti morální. Volá se po větší pestrosti a rozmanitosti vzdělávacích cest, jejichž prostřednictvím by se nejen uspokojovaly předpokládané diversifikovanější společenské potřeby; a to v oblasti člověka jako občana, člověka jako pracovní síly, člověka jako součásti přírody, ale také – ne-li především – jejichž prostřednictvím by se mohly uspokojovat individuální vzdělávací potřeby každého jedince.

Má-li dojít ke změně našeho vzdělávacího systému, která by reflektovala takové požadavky, musí se změnit v podstatě vše: struktura a organizace systému, obsah i metody, zejména se musí změnit vnitřní klima vzdělávacích institucí. To vše co nejdříve a za podmínek, které jsou (a nepochybně i v blízké budoucností budou) pro změnu takového rozsahu a hloubky značně nepříznivé: za podmínky značné zaostalosti našeho školství po stránce materiální a technické a při velmi omezené možnosti reálného zvýšení finančního zabezpečení školství a vzdělávání, které by takovou změnu zabezpečilo.

Projekt změny (reformy) musí být tedy koncipován s ohledem ne výše uvedené skutečnosti, s ohledem na společenské požadavky, ale také s ohledem na světové progresivní vývojové trendy ve vzdělávání a s ohledem na naše školské a vzdělávací tradice. 

Bez ohledu na stávající ekonomické podmínky by se měly začít řešit ožehavé problémy našeho současného školství co nejdříve, ale přitom by všechny změny měly být dobře promyšlené, dobře připravené a cílené ke komplexní změně systému. Ze všech těchto postulátů vyplývá, že nelze připravovat reformu našeho školství naším tradičním způsobem, tj. projektovat změnu systému, ke které dojde v určitém časovém bodu, ve kterém starý systém zanikne a nový systém bude zaveden v život jako jediná možná budoucí alternativa. Je třeba koncipovat reformu tak, aby změna systému probíhala postupně (s ohledem na materiální a finanční možnosti), aby nové prvky postupně vstupovaly do starého systému, působily v něm vedle prvků starých, a to tak dlouho, dokud se nový prvek neprosadí, dokud si nevybojuje v konkurenci s ostatními (starými či alternativními novými) své právo na funkční existenci. Pokud jej veřejnost (pedagogická, školská i širší rodičovská, komunální) nepřijme za své a nebude aktivně podporovat.

Ukazuje se, že jedinou schůdnou a reálnou cestou v tomto směru je orientace na vnitřní reformu, tj. změnu vzdělávacího procesu (obsahu a metod, stylu pedagogické práce, vytváření pozitivního vzdělávacího klimatu, vztahu mezi učitelem a žákem) s cílem humanizovat a zkulturňovat vzdělávací proces, motivovat a aktivizovat všechny jeho účastníky, tj. žáky i pedagogy.

Vnější reforma, tj. zvláště nové pojetí struktury a organizace školského systému a nová koncepce pedagogických norem (zvl. učebních plánů a osnov), je rovněž nezbytná, avšak její hlavní funkcí by mělo být především vytvoření dostatečného prostoru pro realizaci reformy vnitřní.

To, co nazýváme vnitřní reformou, tj. změna stylu a metod práce ve vzdělávacím procesu, je nepochybně proces velice těžký, složitý a dlouhodobý. Vyžaduje nejen seznámit naši pedagogickou obec s úspěšnými metodami a formami pedagogické práce aplikovanými ve světě (vyjádřeno technickou terminologii s novými a progresivnějšími vzdělávacími technologiemi), ale zároveň tuto pedagogickou obec pro nové způsoby výuky získat a dostatečně ji motivovat k tomu, aby učitelé chtěli změnit svůj dosavadní styl práce. Změnit náhle a v zásadě styl práce pedagoga je záležitost nesmírně obtížná a komplikovaná, a to sama o sobě. V našich současných podmínkách to bude o to těžší a složitější, že se tak bude muset dít v podmínkách, které budou tento proces významně komplikovat a ztěžovat, v podmínkách nedostatečného vybavení školního prostředí (prostor a vybavení školních učeben), nedostatku didaktických pomůcek potřebných pro nový styl práce a v počátcích nepochybně i při absenci nezbytného školského servisu (učebnice, didaktické pomůcky, diagnostika; sociální služby apod.).

Vnitřní reforma vzdělávacího procesu nezbytně předpokládá i relativně radikální změnu koncepce přípravy učitelů včetně způsobu výběru uchazečů o učitelské studium. To vše za situace, kdy sami učitelé pedagogických fakult budou muset změnit svůj mnohdy mnoha lety zafixovaný styl práce. Kromě toho musí zkoncipovat nové způsoby přípravy učitelů a vychovatelů a navíc je interiorizovat.

Bude to také vyžadovat změnit systém a hlavně obsah dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem popularizace a osvojení si nových vzdělávacích přístupů, což bude narážet na přibližně stejné problémy jako v přípravě nových pedagogických pracovníků.

Učitel sám, byť sebelépe vybavený pro nový styl práce a sebevíce motivovaný k žádoucí změně, svede jen málo a jen za neúnosného vypětí sil a ztráty času, nebude-li mít k dispozici alespoň elementární potřebné vybavení a didaktické pomůcky. To vyžaduje urychleně budování systému širokého školského servisu, který by se týkal nejen stránky materiální a didaktické, ale také servisu sociálního a diagnostického, který by mu pomohl mimo jiné i v řešení problémů individualizace výuky a přístupu k žákům, při řešení jejich individuálních specifických problémů. Má-li se k vnitřní reformě vůbec přistoupit a má-li být úspěšná, vyžaduje to získat pro ni nejen učitelskou obec, ale i co možná největší počet mimoškolských vzdělávacích kulturních a zájmových institucí, rodičovské veřejností, konečně komunity i veřejnosti jako celku. A to s cílem vytvořit potřebnou atmosféru pro takovou změnu a získat pomoc veřejnosti např. po stránce materiální, finanční i personální (např. pomocníky učitelů z řad rodičů za dobrovolné pracovníky zájmové činnosti). Nelze si dělat iluze, že se podaří získat pro takovou zásadní změnu hned a naráz všechny učitele, zvláště když charakter změny vylučuje jakýkoliv direktivní způsob. Nepochybně to budou zpočátku jednotliví učitelé, kteří začnou víceméně experimentovat, hledat, ověřovat si. Jejich výsledky – pokud budou pozitivní – mohou teprve přesvědčit další kolegy a přitáhnout je k novým způsobům výuky. Lze tedy předpokládat, že jen velmi pomalu a převážně neformálně se bude vnitřní reforma prosazovat. 

Aby však vůbec mohlo úsilí o vnitřní reformu začít a aby učitelé, kteří jako první se budou chtít o nové způsoby, práce pokusit, nebyli zcela vystaveni libovůli svých nadřízených, je třeba jim legislativně zajistit oprávněnost takového experimentování a alespoň určitou ochranu.

Kromě toho je třeba připravit a začít realizovat i formální změnu školského systému, jeho struktury i organizace, tedy reformu vnější. Všechny projektované změny by měly být prováděny opět postupně, a to na základě určitých zásad, které budou předem široce publikovány a diskutovány pedagogickou i širší (např. rodičovskou veřejností) budou jimi přijaty a další práce na rozvoji našeho školství se jimi bude řídit.

Při svých úvahách o budoucí podobě našeho školského systému, zvláště jeho základního a středního stupně, docházíme k některým návrhům zásad, které by – podle našeho názoru – měly být nyní široce diskutovány.

Jak již bylo řečeno, každá změna v systému našeho školství by měla respektovat naše školské tradice a zároveň být v souladu s pozitivními světovými trendy v daném směru. Měla by brát v úvahu i naši momentální situaci společenskou i ekonomickou (např. i co se týká nákladů na projektovanou změnu). Měla by respektovat současně i očekávané společenské požadavky na výchovu vzdělání a vzdělávání. 

Měla by směřovat k takovému systému školství, který by byl natolik otevřený a pružný, aby dovoloval další vývoj systému bez větších strukturálních a organizačních změn. Měla by řešit alespoň některé závažné problémy současného školství a vzdělávání (např. předimenzovanost obsahu, výrazně kvalifikační pojetí vzdělávání, jeho encyklopedický charakter, uniformitu, nerespektování individuálních zvláštností, schopností a zájmů žáků apod.).

Model systému, který je třeba vyprojektovat a k jehož naplnění by jednotlivé reformní kroky měly postupně směřovat, by měl být postaven na určitých principech.

Jde o zásady, jejichž oprávnění je dnes již většinou společnosti přijato, diskutabilní je však způsob jejich uplatňování v praxi.

1. Nikdo již dnes u nás nepochybuje o tom, že všichni naši občané mají právo na vzdělání; že mají mít rovné šance v přístupu ke vzdělání, že by měl vzdělávací systém uspokojovat vzdělávací potřeby každého jedince společnosti a že by se měly využívat všechny vzdělávací rezervy. Otázkou však zůstává, jak naplnění těchto zásad docílit. Jak např. zajistit rovné šance v přístupu ke vzdělání; aniž bychom porušili princip, že jediným kritériem výběru v přijímacím řízení jsou schopnosti, zájem a studijní aktivita uchazeče. Jak zajistit jedincům nějakým způsobem handicapovaným (např. z nevhodného nebo málo podnětného prostředí apod.), aby se mohli studia, o které mají zájem, nejen účastnit, ale měli také šanci obstát v konkurenci s ostatními uchazeči? Z hlediska projektování vzdělávacího systému to znamená legislativně zajistit fungování mechanismů, které by zabezpečovaly vyrovnávání jejich handicapu. Tedy např. diagnostický servis, který by zajistil objektivní zjištění skutečných a reálných schopností, zájmů a těch osobnostních charakteristik, které jsou pro studium (vzdělávání) významné. Dále možnost individuální péče během školní docházky (např. maximální počty žáků na třídu, možnost vzniku speciálních vyrovnávacích tříd, tříd s pomalejším tempem školní práce apod.), ale např. i možnost doplnit si vzdělání na úroveň, která je požadována pro přístup do aspirovaného studia v pozdějším věku (a to pro dospívajícího či dospělého únosnými formami) a možnost připravovat se v odborně vedeném studiu na přijímací zkoušky, a to nejen v rámci školního systému, ale i mimo něj. V důsledku to znamená také odstranit věkové bariéry v přístupu do jakéhokoliv studia a jakékoliv jeho formy.

Předpokládá to ale také dobře projektovaný o dobře fungující systém profesionální orientace.

Uspokojování vzdělávacích potřeb lze zajistit na prvním místě (kromě již zmíněné diagnostiky a profesionální orientace) co největší pluralitou vzdělávacích cest a zajištěním co nejširší nabídky ze strany vzdělávacích institucí. Znamená to ale např. také rozšíření prostoru pro individualizaci vzdělávacího obsahu prostřednictvím nepovinného a zájmového vzdělávání, a to nejen v rámci vzdělávání školského, ale i mimo něj. Znamená to legislativně zajistit možnost vytvářet vzdělávací centra otevřená dětem, mládeží i dospělým, a to zvláště na regionální bázi. Znamená to ale i vytvoření legislativní možnosti spolupráce různých vzdělávacích či jiných institucí (státních, obecních i nestátních) při vytváření různých studijních programů či jiných aktivit.

Tímto způsobem a navíc promyšleným systémem vyhledávání a rozvíjení talentovaných osobností, lze zajistit také lepší využívání vzdělávacích rezerv.

Lepší využívání vzdělávacích rezerv by ale také vyžadovalo měnit způsoby a formy ukončování jednotlivých druhů a stupňů studia. Zvlášť tradiční maturita, jako zkouška, která má vůči dalšímu vyššímu vzdělávání funkcí imatrikulační a vůči mnoha zaměstnáním funkci kvalifikační, by měla být koncepčně změněna tak, aby nebyla uzavřena pro jedince s výraznou specifickou strukturou schopností a nadání, kteří ale nedosahují potřebné úrovně v povinných maturitních předmětech. Koncepce maturity by se mohla změnit např. ve dvou směrech: povinný by měl být pouze počet maturitních předmětů, ale na jejích výběr. Nabídka maturitních předmětů by měla být co nejširší. Uvolnění by mohlo být také co do času a instituce: ve výjimečných případech by mělo být umožněno vydat maturitní vysvědčení na základě předložení vysvědčení z daného počtu dílčích maturitních zkoušek (předmětů), a to bez ohledu na čas (za jak dlouho) a instituce (oprávněné vydávat taková vysvědčení), na kterých je student získal a jakou formou studoval. 
Imatrikulační funkce maturity by zůstala zachována tím, že vyšší a vysoké školy by podle svého charakteru a potřeb stanovily, z kterých předmětů vyžadují maturitní zkoušku.

2. Zásada pojetí vzdělávání jako vzdělávání celoživotního je další zásadou, která je – zdá se – již obecně přijata.
Avšak naplnění této zásady vyžaduje ještě něco více, než představuje současná praxe. V takovém pojetí se školní vzdělávání dětí a mládeže stává jen jednou, byť nejdůležitější etapou permanentního vzdělávání a sebevzdělávání. Jeho základní funkcí je vytvoření předpokladů pro předpokládané další permanentní vzdělávání v dospělosti. Realizace této zásady by se musela výrazně projevit v obsahu vzdělávání, jeho koncepci a strukturaci, v jeho metodách. Znamenalo by to podstatně omezit osvojování si poznatků ve prospěch nácviku metod studia a samostudia, na způsoby vyhledávání a práce s informacemi apod. Znamenalo by to také otevřít školy (zvláště střední školy) i dospělým a přeměnit je v polyfunkční vzdělávací centra orientovaná bud odborně nebo teritoriálně. Znamenalo by to ale také zcela zrušit jakékoliv věkové bariery pro přístup do jakéhokoliv studia či studijní formy a pro jeho ukončení. 

3. Se zásadou celoživotního vzdělávání úzce souvisí naplnění zásady ústupu od encyklopedického charakteru výuky. Řešení této již dávno proklamované zásady by se mělo projeviti především v koncepci obsahu výuky, v jeho strukturaci do vyučovacích předmětů, v pojetí jednotlivých předmětů, v jejich soustavě a i v metodickém zpracování obsahu. Svými důsledky (na strukturu obsahu výuky a pojetí vyučovacích předmětů) zasahuje i do reformy vnější, i když prioritu bude hrát nepochybně v reformě vnitřní. Učební plán a osnovy jako formální výraz učebního obsahu a jeho pojetí, by měly z hlediska potřeb vnitřní i vnější reformy být volnější, rámcové, měly by definovat minimální požadavky v oblasti poznatkové i dovednostní, a to tak, aby existovala pevná a objektivně měřitelná úroveň vzdělání (jakýsi minimální standard), kterou dané studium podle svého pojetí reprezentuje. Nedílnou a významnou součástí učební osnovy musí být přesně definované požadavky na dovednosti, které jsou klíčové z hlediska permanentního vzdělávání. 

4. Zajištění prostupnosti ve školském systému je zásadou každého moderního školského systému. Její funkcí je odstranění tzv. slepých uliček ve vzdělávacích cestách a možnost korekce nesprávné volby směru, druhu, stupně a oboru studia jedince.
V naších podmínkách se řešila tato otázka především na principu stejného pojetí všeobecného vzdělání ve všech proudech středního školství a do značné míry i na principu obsahové podobnosti. To teoreticky umožňovalo relativně snadný přestup jedince z jednoho proudu na druhý, z jednoho typu studia na druhý a z jednoho oboru na druhý. Tato koncepce průchodnosti však kromě této výhody přináší i řadu nevýhod, které jsou natolik závažné, že lze diskutovat o jejich převaze nad zmíněným pozitivem.
Za negativum lze považovat rozsah všeobecného vzdělávání zvláště v systému přípravy mládeže na dělnická povolání (v učebních oborech). Skutečnost, že stejná obecná koncepce všeobecného vzdělávání na všech typech středních škol neodpovídá rozdílné funkci těchto škol, ani rozdílným schopnostem studentské populace na těchto školách. Je otázkou, zda lze považovat tento způsob zajištění průchodnosti v našem školském systému pro budoucnost za funkční. V rozvinutých společnostech se uplatňují především principy, které jsou s obsahem svázány jen relativně málo. Prostupnost je např. zajišťována pomocí přípravných tříd pro studium každého směru (např. Francie), pomocí spec. koncepce zkoušky na závěr povinného vzdělávání (např. V. Británie), odstraněním věkových bariér (Francie i V. Británie) na rozsáhlém a propracovaném systému pozorování a orientace (především Francie), specifickým systémem objektivní kontroly a hodnocení ve vztahu k požadavkům k přijetí do studia vyššího typu (např. Švédsko) apod.
S ohledem na naše vzdělávací tradice, na světové vývojové trendy a zkušenosti s uplatňováním prostupnosti na bázi obsahu všeobecného vzdělání by bylo možná účelné vytvořit systém kombinovaný. Základem by však mělo být odstranění věkových bariér, dobrý systém pozorování a orientace i přípravná studia pro přijetí.

5. Zásada diferenciace a individualizace výuky. Naše současné školství lze charakterizovat jako školství trpící uniformitou, nerespektující a dostatečně neuspokojující rozmanité vzdělávací potřeby a zájmy žáků, málo přihlížející k jejich rozdílným schopnostem a možnostem a rozdílné struktuře těchto schopností. Nápravu v tomto směru lze spatřovat v diferenciaci veškerého našeho školství tak, aby bylo schopno nejen nabídnout tolik vzdělávacích cest, druhů studia, stupňů a oborů, aby se každý jedinec mohl v něm "nalézt" (uspokojit své vzdělávací potřeby a maximálně rozvíjet své schopnosti a zájmy), ale také aby výuka mohla být vedena způsoby a tempem odpovídajícím jeho osobnosti. To může zajistit diferenciace nejen vnější, ale i vnitřní, nejen horizontální, ale i vertikální.
Reformy školského systému se dotýká především diferenciace vnější, a to z hlediska třídy (vytváření diferencovaných tříd v rámci školy jako instituce) i z hlediska školy (vytváření nových škol s odlišnou než tradiční koncepcí). Diferenciace se prohloubí rovněž rozvojem školství nestátního (školy soukromé, církevní, různých společností a organizací apod.). Otázkou je, na jakém principu by měla být vnější diferenciace postavena: na základě schopností, zájmů, výkonů, společenských požadavků, požadavků hospodářské praxe nebo kombinací některých z nich, a kterých.
Hledáme-li odpověď na tuto otázku v zahraničních zkušenostech v tomto směru, ukazuje se, že je to především otázka vzdělávacího stupně a věku žáků. Na elementárním stupni se praktikuje většinou výrazná vnitřní diferenciace výuky v rámci heterogenního třídního kolektivu. Pokud se vytvářejí specializované třídy v rámci školy, pak mají ve vztahu k žákovi dočasný charakter a jejich funkcí je vyrovnávat nejrůznější handicapy (vývojové, zdravotní, smyslové, tělesné, sociální, mentální apod.) nejmladších školáků tak, aby se mohli v budoucnosti zapojit do výuky v rámci běžné dětské populace.
Ve vyšších třídách základní školy se ve světě ustupuje od diferenciace dětí do různých tříd v rámci školy na základě obecných schopností (např. podle průměrného prospěchu, jak je naší nejčastější současnou praxí) a uplatňuje se spíše diferenciace na základě zájmů a specifických schopností žáků.
Ve středním školství se pak praktikuje diferenciace jak vnitřní, tak vnější, jak horizontální (mnohost vzdělávacích cest, typů škol, směrů, oborů, specializací ap.), tak i vertikální (počty vzdělanostních a kvalifikačních stupňů) a to jak v rámci jediné školní instituce, tak i co do různorodosti škol jako takových. Školská politika směřuje zpravidla k tomu, aby ovlivňovala strukturu, síť a obsah středního školství tak, aby jako celek vytvářelo tak širokou nabídku různých druhů studia (a výcviku), která by odpovídala vzdělávacím potřebám dětí a mládeže, požadavku využívání vzdělávacích rezerv a požadavkům sociální a ekonomické praxe.
Je evidentní, že naše z těchto hledisek relativně chudá praxe musí být postupně obohacována o nové, originální, netradiční druhy studia a škol, různé délky, různého poslání, a to státních i nestátních. Projekt reformy musí brát v úvahu tuto skutečnost a legislativně zajistit prostor pro vznik takových nových vzdělávacích institucí. 

6. Bude-li takto uplatňována zásada diferenciace, vytvoří se podmínky pro uplatnění zásady, která již "zdomácněla" ve školských systémech většiny rozvinutých států: zásady integrace handicapovaných jedinců do běžné populace, tj. aby jakýmkoliv způsobem postižení nebo znevýhodnění jedinci, pokud to rozsah jejich vady dovoluje, byli vzdělávání spolu s ostatními dětmi v běžném třídním kolektivu. U nás přetrvává koncepce výchovy a vzdělávání dětí a mládeže vyžadující zvláštní péči jako speciálního subsystému, který funguje vedle systému pro běžnou populaci. Změna koncepce školství v souladu s uvedenou zásadou sice přinese nepochybně řadu problémů (nutnost vzniku systému diagnostického a didaktického školského servisu, snížení počtu žáků na třídu, vnitřní diferenciace výuky, rozšíření kvalifikace učitelů, speciálního vybavení škol a tříd apod.), ale přinesla by nesporně i řadu významných pozitiv, především výchovných (humanizace, vzájemná pomoc, tolerance, ohleduplnost, příprava na společný budoucí život ve společnosti apod.). Do speciálních škol by měli být zařazování pouze jedinci, jejichž specifika a rozsah vady či nízká úroveň adaptability by to vyžadovaly.

7.Zásada postupné integrace školní a mimoškolní výchovy se bude moci uskutečňovat – podobně jako se prosazuje v rozvinutých společnostech - tak, že studijní režim žáků (zvláště žáků základních škol) bude směřovat k celodennímu pojetí, kde se budou moci prolínat (v čase i prostoru) aktivity povinného vzdělávání s aktivitami volenými (zájmovými, školní s mimoškolními, aktivity organizované se spontánními, a to ve škole i mimo ni.

Prostředkem k tomu může být jednak integrace vzdělávacích institucí daného regionu do tzv. středisek vzdělávání, jež by sloužila jak dětem a mládeži, tak i dospělým. Jednak úzká spolupráce školy s místními institucemi kulturními, osvětovými, sportovními, zájmovými apod. Spolupráce natolik úzká, aby zahrnovala nejen koordinaci svých činností, ale i koncipování společných vzdělávacích i jiných programů, společné využívání personální kapacity, prostorů a jejich vybavení. To vše s ohledem na vzdělávací požadavky populace daného regionu.
V intencích této zásady se ve světě stále více prosazuje tendence, aby např. učitelé nevyčerpávali svůj pracovní úvazek pouze výukou, ale aby svou pracovní dobu naplňovali i výchovnou prací mimo vyučování.

8. Zásada postupného prodlužování povinné školní docházky je nesporně diskutabilní. Otázkou je nejen zda uvažovat o prodloužení školní povinnosti, když jsme ji v nedávné době zkrátili, ale i o ekonomických podmínkách pro takové opatření. Otázkou je problém, co s mládeží, která splnila svou školní povinnost, ale nedosáhla věku, který se požaduje pro vstup do zaměstnání (pokud nechce dále studovat). Otázkou je, jak se vyrovnat s dobou a délkou školní povinnosti ve vztahu k rozdílnému individuálnímu tempu studia apod. Diskusi je třeba vést s ohledem na skutečnost, že silný společenský tlak, který vedl k nedávnému zkrácení, vyplýval v první řadě ze skutečnosti, že se školní povinnost nekryla se vzděláváním v základní škole. Přesahování školní povinnosti do středoškolského studia vyvolávalo závažné výchovné a organizační problémy v nevýběrových středních školách, a to bez možnosti účinně je řešit.
Trend k postupnému prodlužování školní povinnosti je ve světě bezesporu spjat se společenskou potřebou přípravy a výchovy jedinců s vysokou mírou adaptability a disponibility. Pravděpodobně proto se směřuje k tomu, věnovat prodloužený čas školní povinnosti k rozšíření všeobecného vzdělání či vzdělání, které by se stalo solidnější základnou pro následné vzdělávání odborné, postupně se specializující.
S otázkou délky školní povinností je úzce spjata i otázka doby plnění této povinnosti (věku jedince nastupujícího do školy) a otázky související s jejím ukončením. V našich zemích tradičně začíná školní povinnost v šesti letech věku dětí a tato zásada je legislativně zakotvena a relativně striktně dodržována. Řešení mnoha problémů souvisejících s dobou školní povinnosti by usnadnilo, kdyby byla tato zásada uvolněna tak, aby v odůvodněných případech mohla školní povinnost začít a skončit dříve i později a aby ve výjimečných a odůvodněných případech mohl jedinec ukončit školní vzdělávání i předtím, než splní svou školní povinnost (např. o jeden až dva roky dříve).

Uvedené zásady by měly být diskutovány v širší odborné (event. i laické) veřejnosti. Na základě výsledků takové diskuse by se mělo rozhodnout o způsobech jejich realizace a s ohledem na tyto způsoby by se měl potom vypracovat projektovaný makromodel školské soustavy. Makromodel natolik jednoduchý a otevřený, aby byl schopen reflektovat i další budoucí požadované změny, aniž by se sám musel zásadně měnit.
Cíl školy – učit podstatnému
Doc. PhDr. M. Kubíčková,CSc., NEMES, skupina Cíl a zásady školské soustavy
Nadčasová výzva učitele národů J. A. Komenského "Učit ne mnoho věcí, ale nezbytných pro život" by se měla stát inspirací i pro naši školskou reformu. V moderní době je velmi obtížné stanovit, co je pro život nezbytné, neboť převládá kvantitativní rozměr, příklon ke konzumním hodnotám a je zanedbáváno myšlení postihující celistvost a dynamičnost, což brzdí universální komunikaci člověka se světem. Člověk takto izolován z komunikativního pole světa, v němž však musí žít, se zabředá do nepropojené mnohosti věcí a poznatků, a to, co je pro jeho život podstatné, mu uniká. Lidstvo během své evoluce přivodilo způsobem svého života všeobecné rozrušení přirozených souvislostí se světem, a proto je prvořadým úkolem této doby tyto vztahy obnovit, sjednotit mikrokosmos - člověka s makrokosmem, naučit ho žít vědomě s celkem světa.

Nejpovolanějším iniciátorem této všeobecné nápravy ve vztazích člověka a jeho světa by měla být škola. Podaří-li se jí udělat aspoň první kroky pro překlenutí oddělenosti lidí od sfér světa, stane se zdrojem inspirujících sil, které mohou dynamizovat i ostatní společnost. Jde tedy v současnosti především o vnitřní proměnu školy, o postupné nahrazení výchovných nástrojů silových, nátlakových, jednosměrně určujících, multiplikativních a omezujících, založených na studeně
rozumových, citu zbavených východiscích, nástroji povzbuzujícími, inspirujícími, trpělivě a laskavě pobízejícími, bytostně oslovujícími a otevírajícími cesty k transformaci člověka, tedy k vědomému návratu do celistvostí všech sfér světa.

Bude záležet především na učitelích, na jejich dobré vůli, aby začali proměňovat způsob svého myšlení i celého svého životního stylu, aby co nejdříve změnili školu v útulný a vlídný domov jak pro své svěřence, tak pro sebe sami. Jen tak mohou vytvořit podmínky pro dotvoření osobností svobodných, ale odpovědných a láskyplných, které jsou připraveny poznatky přijímat, kriticky třídit, hodnotit a pak v praxi tvořivě užívat. Tomuto modelu osobnosti se však musí toužit přiblížit nejdříve oni sami, učitelé a také všichni, kteří mají se školou něco společného a ovlivňují její chod. Učitelský sbor složený z lidí tíhnoucích k osobnostní transformaci si snadněji osvojuje dialogickou komunikativní formu spolužití a spolupráce a je také schopen permanentní individuální i skupinové seberegulace a sebevýchovy. Jen takový učitelský kolektiv má moc oslovit vlastním příkladem žáky (a přes ně i rodiče a část veřejnosti) a předávat jim právě to, co je pro život nezbytné: umění universální komunikace a takového způsobu života a myšlení, které usnadňuje žít v jednotě s celkem světa a proměňovat ho ve skutečný domov bez strachu a tísně.

Klíčem k nalezení toho, co je pro život i dnes nezbytné je nadčasový posun k všeobecným podmínkám života člověka. Není náhodou, že všechny staré moudré kultury vychovávaly svůj dorost k tomu, aby se každý mladý člověk uměl orientovat jak ve vnějším světě, tak ve svém vnitřním prostředí, v sobě samém a zároveň byl veden k úctě ke světu nadsmyslovému, k rozumem tehdy nepochopitelných skutečností. Zasvěcování mladého člověka bylo vyvrcholením vzdělání, které mu umožnilo vstup do samostatného života, za který tím přebíral ve svém okruhu odpovědnost.

Struktura světa, v němž musí člověk od narození do smrti žít je stále stejná, jen obsah a formy žití se mění. V této struktuře jsou rozprostřeny vzájemně se podmiňující a doplňující sféry, které vymezují komunikativní pole mezi člověkem a světem v celku. Těmito sférami prochází člověk celým životem, i když jeho vztah k nim nemusí být uvědomělý a recipročně komunikativní. Naučit se s nimi komunikovat vědomě, svobodně i odpovědné, to je právě cílem cest k vědomému způsobu života. O jaké sféry se tedy jedná?
1. o sféru osobnostní schrány člověka s jejími složkami tělesnou, duševní a duchovní;
2. o sféru společenskou, o mezilidské vztahy;
3. o sféru lidských výtvorů, zahrnující kulturu a civilizaci;
4. o sféru ekologickou, zahrnující přírodní výtvory;
5. o sféru transcendentní, zahrnující duchovní hodnoty a impulsy.

To všeobecné, v čem by se měl žák - ale současně i učitel - vzdělávat, co je nezbytné pro život a tvoří základnu dalších odborných poznatků, je právě umění, jak se má vědomé já stýkat s těmito základními sférami světa, aby si osvojilo schopnost reciproční komunikace.

Za děti a mládež přebírá odpovědnost při formování universálního pole komunikace škola ve spolupráci s rodinou. Protože však škola přehlíží ve značné míře celistvost světa a všeobecnou propojenost jeho sfér a navíc je oslepena důsledky rozpolceného pojímání mikro- a makrokosmu, jsou ve struktuře učiva i v metodách výuky vážné mezery i deformace. V důsledku stále převládajícího, zjednodušujícího, analytického myšlení postrádajícího syntézu (buď teoreticky materialistického nebo abstraktně idealistického bez celostní interdisciplinarity), není snadné ani v prvním přístupu definovat, co je pro život dnešního žáka nezbytné (pokud se tato otázka vůbec klade!).

Kvantum nepropojených, se skutečným životem nesouvisejících a často odosobněně podávaných poznatků oslabuje přirozenou motivaci žáků k učení a vede k zaostávání v chápání smyslu učebních požadavků, (Viz: Z. Helus: fenomén motivačního vakua, fenomén nízké instrumentality pro dosahování životních cílů apod.).

V důsledku opomíjení celistvosti bytosti žáka je navíc forma oslovování redukována převážně na orientaci na intelekt, což nejen svazuje možnosti bytostného prožívání poznatků a jejich zpracování ve skutečné informace, ale nerozvíjí dostatečně citový, volní a tvořivý potenciál dítěte. Nedocenění celistvosti s sebou nese i podcenění evoluce dítěte a vede k opomenutí nezbytného diferencovaného přístupu k dětem jak z hlediska věku, tak z hlediska individuálních i typologických letor, i stupně vývoje citového a mentálního. (Volání po vnější diferenciaci dětí a mládeže je vlastně důsledkem opomíjení celistvosti a zároveň individuálnosti bytosti dětí.)

Ve škole by se měly děti učit podstatným věcem o všech sférách světa, jehož budou sami účastníky a spolutvůrci, a to vždy s poukazem na jejich spojitost s celkem světa i na jejich propojenost. Jen tak je možné proměnit suché po povrchu klouzající učivo v niterně přijímané hodnoty, cenné pro skutečný život. Kurikulární cíle školy by zřejmě měly v té či oné míře odpovídat nárokům, které na život kladou základní sféry světa člověka, měly by být východiskem ke stanovení vzájemně skloubených předmětů i skupin předmětů, které by přinášely pro život to nezbytné a zároveň vytvořily základnu pro stejně strukturované poznatky odborně a speciální. Pokud jde o to nezbytné pro život dnešního člověka; jednalo by se ve zhuštěně a náznakové podobě o následující náměty:

1. Poznatky o osobnostní schráně, její celistvosti se složkou tělesnou, duševní a duchovní. Např. o významu našeho těla jako daru a domova, o výjimečné funkci dýchání, o systému obranyschopnosti organismu, o efektivním využívání smyslů, o plodivé síle a cestách jejího odpovědného ovládání i užívání, o výživě odpovídající nárokům věkových fází i jiných okolností života, o významu vědomého a zvláště rytmického pohybu, o možnostech předcházet únavě a nemocem, o přirozených prostředcích jejich doléčení apod. Dále o možnostech rozvoje vědomí, o paměti a soustředěnosti, o umění jasného a celistvého myšlení, o významu snů a o možnostech člověka překročit hranice současného poznání nových fenoménů, o imaginaci, intuici apod.
Mnohé z těchto poznatků předkládat nikoliv verbálně se zaměřením na intelekt, ale spíše prostřednictvím pohybových a jiných tvořivých, zvláště uměleckých a rukodělných aktivit. Je to pole trvalého tvořivého experimentování a hledání nových cest pedagogického umění,

2. Poznatky o lidském společenství, o zákonech seskupování, o možnostech komunikace a koncepce mezi lidmi. Zvláštní pozornost věnovat vztahům v rodině, síle sociálního kontaktu a jeho dynamice, vědomému utváření láskyplných vztahů porozumění a tolerance. Jde dále o poznatky o vztazích ve třídě, ve skupině kamarádů a později spolupracovníků, o občanství, o vztahu k národu a o všelidské soubytí apod.

3. Poznatky o přírodě a ekologii. Zde zdůrazňovat odpovědnost každé živě bytosti k Zemi, jejímiž jsme obyvateli a hospodáři. Využít symboliky, že Země je živá Gaia (starověké pojetí), která očekává naše kladné postoje a spolupráci. Učit se s ní komunikovat třeba při chůzi po trávníku, při práci na zahrádce, při přijímání rostlinné výživy, při pohledu na hory a řeky apod. Upozorňovat na energii, které příroda dává a na nutnost úspornosti. Vést k soucítění se zvířaty a obdivu k rostlinám apod.

4. Poznatky o nadsmyslovém světě transcendentna. Využívat nových poznatků duchovní vědy a ověřených podnětů z psychotroniky. Zabývat se potřebou religiozity člověka a předcházet lhostejnosti k této oblasti, ale i netoleranci a bigotnosti, příp. nekritickému přijímání naši kultuře nekoherentních hnutí, která obírají člověka o osobní svobodu a klamou ho. Posilovat ekumenismus a možnosti vědomému náhledu na duchovní otázky. Hledat cesty, jak ochránit mládež od černé magie a jiných manipulujících rádoby duchovních cest, které spojují se zlem. (Viz satanské hnutí, skinheads apod.)

Škola vykazuje velké dluhy vůči všem základním sférám světa, a to nejen co do množství informací, ale především co do forem a nástrojů otevírání mladých bytostí těmto sférám. Popisná a pouze na intelekt zaměřená a neosobně podávaná fakta žáky nejen neosloví a neprobudí v nich zájem o ně, ale naopak oslabují motivující, instrumentální a kvalitativní rozměr výuky. Žák není veden k otevírání se látce, k jejímu bytostnému prožívání; kritickému myšlení, aby ji mohl třídit z hlediska kriterií dobra a zla a pak zařadit do pokladnice životních hodnot. Úkolem tedy je hledat účinné cesty vědomému vztahování se dětí a mládeže ke všem sférám života, cesty, jak v nich probouzet úctu, úctu ke své osobní schráně, ke svému tělu, duši a duchovním hodnotám; úctu k bližnímu, zvláště k rodičům a učitelům, ale i k lidem vůbec; úctu k výsledkům lidského umu a práce, k výtvorům ducha a tvořivosti; úctu k Zemi, k živým i neživým výtvorům přírody; úctu k tomu, co člověka přesahuje a co může přijímat jako Řád přírody, jako Absolutní princip, nebo personifikovaně jako impuls Kristův ve smyslu nejvyššího projevu Boha, nebo v podobě jiných božských vtělení.

Někdy se dětí učí bytostnému prožívání poznatků o objektivně existujících sférách a vztahů úcty k nim. Kde se vůbec má možnost dítě seznámit s tímto citem úcty, kde se má naučit prožívat svou účast na dotváření všech sfér světa? Kde se tříbí jejich hodnotící úsudky o dobrém a zlém? Kde se uplatňuje umění komunikace s lidmi, s přírodou a s duchovním světem? Jestliže je tím nezbytným pro život vrátit člověka do jeho přirozených souvislostí se světem, neznamená to zásobit ho množstvím rozumových a vzájemně nespojitých vědomostí. Jde přece především o probuzení vztahu k poznanému, k citovému otevření se, ale i o prosvětlení kritickým myšlením a o probuzení vůle s poznaným nějak činně naložit, aby se poznání mohlo prohloubit a zhodnotit podle kritéria dobro - zlo a zařadit do systému hodnot, Jde o překonání učení s převládajícím kvantitativním rozměrem, o jeho nahrazení učením s dimenzí kvalitativní.

Závěrem by bylo snad užitečné dodat, že to, co škola zanedbá z oblasti učiva pro život nezbytného, to si děti a mládež dohoní po svém mimo školu a rodinu. Do mezer v poznání sfér života, zvláště těch, které byly u nás dlouho považovány za tabu, si dosadí náhradní poznatky. Vytvoří si tak svůj různě slátaný, zjednodušený a deformovaný obraz o světě, o sobě i o svém místě ve světě. Dokladem toho jsou důsledky dluhů zvláště vůči sféře osobní schrány a sféře duchovní (aniž tím přehlížíme důsledky dluhů i vůči ostatním sférám, tj. mezilidské, kulturní a ekologické). Důsledkem těchto dluhů je šířící se lehkovážný vztah k plodivé síle, k sexu i k nenarozeným životům, lehkovážné hledání opojení a úniku v kouření, drogách a alkoholu, lhostejnost ke zdraví a neúcta k životu vůbec. Dále je to náboženská lhostejnost, neúcta k náboženským symbolům, přeceňování nebo i zneužívání některých praktik vytržených ze souvislosti východních i jiných mystických cest, zvědavost týkající se možností manipulovat člověkem, jeho podvědomím apod. Tyto namátkově vybrané příklady zvýrazňují závažnost neodkladné vnitřní reformy školy založené na proměně celého způsobu života a především myšlení, aby se učilo "ne mnoho věcí, ale nezbytných pro život", jak nabádal J. A. Komenský.
K otázkám reformy obsahu všeobecného vzdělávání
PaedDr. H. Lelková, NEMES, skupina: Obsah a metody vzdělání
Zamýšlíme-li se nad současným obsahem vzdělání v našem školství, uvědomujeme si stále zřetelněji, že po nápravě volá nejenom ideologicky deformovaný obsah některých vyučovacích předmětů, ale celý obsah našeho vzdělání, zejména všeobecného. Nové definování obsahu vzdělání ovšem vyžaduje, aby k tomu bylo užito zcela jiné strategie, než jenom úpravy osnov v rámci daných vyučovacích předmětů.

Proč se domníváme; že obsah vzdělání by měl být nově koncipován jako celek?

Pro současný obsah všeobecného vzdělání, který je dosud dán závaznými osnovami vyučovacích předmětů, je charakteristická: předimenzovanost učiva, převaha verbálního učiva, uniformita učiva a jeho encyklopedické pojetí.

Všechny charakteristiky svědčí o zanedbání cílů vzdělání ve vztahu k žákovi, jakož i o zanedbání základních zřetelů k poznatkům vývojové, pedagogické i individuální psychologie a rovněž svědčí o přehlížení proměn charakteru všeobecného vzdělání ve světě. Středem pedagogovy práce pak není žák, jehož osobnost má být vzděláním rozvíjena, ale izolovaný obsah vzdělání, jednotlivé předměty, jejich osnovy a učivo, které má být naučeno a vyzkoušeno, Není divu, že učitel si vystačí s verbálními metodami a frontálně vedeným způsobem vyučování.

Kde hledat příčiny takového stavu? Jednou z nich je v koncepci obsahu vzdělání československé výchovně vzdělávací soustavy z roku 1976 a stanovení podrobných osnov vyučovacích předmětů.

Dnešní situace ve škole je neradostná, svědčící o přechodovém období mezi dožívající koncepcí a vytyčením nových pravidel. Probíhají sice změny, a to i v obsahu vzdělání, ale ty se jeví jako nahodilé, nekoncepční, vytržené ze souvislostí. Přitom si učitelé uvědomují jejich nutnost. Současné pojetí obsahu vzdělání a výchovy nevyhovuje požadavkům; které klade na jedince změněná společenská situace a které bude klást život v nově se konstituující společnosti na jeho vzdělání.

I když nejsme zdaleka ještě plně orientováni ve všech existujících strategiích, kterých je možno užít k novému vymezení a strukturování obsahu vzdělání, v aplikaci na vzdělávací proces ve škole, vidíme začátek změny ve vyvození obsahu vzdělání primárně z cílů vzdělání; ty však musí být rovněž zásadním způsobem změněny ve prospěch žáka a potřeb jeho dospělého věku. Cíl vzdělání můžeme podle toho spatřovat v tom; že každý, kdo jím projde, se sám pro sebe stane člověkem, který bude moci řídit svůj život dostatečně autonomně tak, aby jej učinil smysluplným na té úrovni, pro jakou má schopnosti a pro níž se rozhodne.

Obsah všeobecného vzdělání by tudíž měl sloužit takovýmto potřebám jednotlivce a být pro něho alternativním v každém věku.

Má-li se nový cíl vzdělaní promítnout do obsahu vzdělání, je zřejmé, že se musí změnit celkový přístup ke koncepci obsahu vzdělání a také k postavení žáka v procesu jeho výchovy a vzdělání.

Nás zajímá koncepce obsahu, a proto náš druhý pohled bude věnován některým změnám, ke kterým by mělo dojít a které považujeme za důležité. 

V porovnání s dnešním stavem mělo dojít ke změnám v několika směrech, a to takovým způsobem, aby byla umožněna realizace jedné z nejdůležitějších zásad demokraticky pojaté vzdělávací politiky, kterou je pluralita vzdělávacích cest a zároveň jejich prostupnost.

Ke změně by mělo dojít: 

1. ve stanovení obsahu vzdělání, které by pokrývalo vzdělávací potřeby žáka při jeho pohybu vzdělávací soustavou jak v rovině vertikální, kde jde o návaznost ročníků a stupňů škol, tak v rovině horizontální, ve které dochází k rozpracování učiva v rámci postupného ročníku;

2. ve struktuře učebních programů a plánů, 
zde se jeví potřeba zavádění nových-vyučovacích předmětů, ale také potřeba restrukturace a integrace předmětů stávajících, jejich sdružování do bloků atp. Již v současných podmínkách by např. rozšíření druhů předmětů a jejich rozlišení na předměty povinné, povinně volitelné, nepovinné vedlo k žádoucí vnitřní diferenciaci žáků;

3. změny ve vymezení rozsahu učiva v osnovách:
rozsah učiva by měl být především vymezován obecněji; učitel by měl mít možnost programovat více úrovní vzdělávacích cest pro žáky ve třídě v závislosti na tom kterém předmětu i užívat různých metod a organizace práce nejen v alternativních školách, ale také ve škole státní, která by se mohla vnitřně diferencovat a zvýšit svoji úroveň; 

4. změny v závaznosti učebních plánů a osnov:
pokud v budoucnosti obsah vzdělání nebude vůbec ponechán na učiteli, tak na rozdíl od dnešního stavu by měly zůstat závaznými učební programy jednotlivých typů škol rámcové osnovy vyučovacích předmětů. Vodítkem by se učiteli stalo vymezení těch vědomostí a dovedností, které by žák měl mít osvojeny v tom kterém období školní docházky. Tzn., že by to časem měly být osnovy kurikulární, vícevrstvé, které by vycházely z několika různých úrovní schopností žáků a
jejich biopsychických dispozic. Ve svých představách můžeme jít ještě dál až k individuálním vzdělávacím programům, na jejichž stanovení by se vedle učitele podíleli rodiče i žáci.

Ke změnám, o kterých jsem hovořila, nedojde ze dne na den, nebudou probíhat izolovaně a ani nebudou jediné. Jejich zavedení do praxe by ale nemělo být hudbou vzdálené budoucnosti. Bude ale zapotřebí určit, které mají proběhnout dříve, které později, které by už nyní vedly ke zkvalitnění výuky, podpořily by vnitřní diferenciaci, tvořivou práci učitele a vedly by celkově k pozitivním změnám v našem školství.

Z pohledu učitele, který denně pracuje s mládeží, se jeví jako potřebné tyto změny:
- zrušit závaznost stávajících osnov a vymezit obsah rámcovými osnovami
- stanovit základní znalosti a dovednosti žáka podle stupně a typu školy 
- v nové legislativě podporovat reformní iniciativu spočívající v nových přístupech k obsahu poskytovaného vzdělání, umožnit zavádění různých způsobů výuky a hodnocení žáka a s tím související zrovnoprávnění klasifikace slovní a klasifikaci známkou
-změnit kritéria hodnocení práce učitele školskou inspekcí.

Co říci závěrem? Snad jen to, že návrhy koncepcí i jednotlivých změn je třeba včas předkládat veřejnosti k diskusi a učitele k jejich přípravě přizvat jako rovnocenného partnera, který má nezastupitelnou zkušenost ve výchově a vzdělání žáka.
Hodnocení žáka: nedostatečnosti přítomnosti a vize budoucnosti
PhDr. Jana Nováčková, CSc., NEMES/skupina: Hodnocení žáka a učitele
Známkování bere široká veřejnost automaticky jako něco, co ke škole zkrátka patří, k čemu sice lze mít dílčí výhrady, ale vcelku je to přece užitečná věc vědět, jak se dítě učí …

Pokusím se zde o kritický pohled na klasifikaci i o argumentaci k tvrzení, že klasifikace tak, jak je používána na naší škole, má velice závažná negativa z hlediska morálního a rovněž z hlediska svého působení na rozvoj osobnosti dítěte.

Tím, že naše zákony připouštějí vstup do školy již ve věku 5 let a 8 měsíců a s využitím možnosti odkladu školní docházky také ale třeba až v 7 a tři čtvrtě roku, je možné, že se v jednom ročníku učí děti, mezi nimiž je věkový rozdíl téměř dvou let. Na to, aby se šestileté dítě vyrovnalo v intelektovém výkonu svému o rok staršímu spolužákovi se zcela průměrným IQ 100, potřebuje mít IQ 116. Zato dítěti osmiletému stačí na totéž IQ 87. Jestliže všechny tyto tři děti šesti, sedmi a osmileté budou nadané stejně, třeba průměrně, bude mladší dítě ve třídě imonovat jako podprůměrné, starší naopak téměř na hranici nadprůměru. Omlouvám se za redukcionismus tohoto příkladu, jistěže inteligence není jedinou determinantou školního prospěchu. Otázkou je, co je vlastně ve škole známkováno. Dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj adekvátní míru podnětů a zátěže, a to je škola schopna poskytovat pouze části dětí. Jestliže osnovy a jejich plnění mají reprezentovat onu adekvátní míru, náš příklad dovozuje, že mnoho dětí dostává naprosto falešnou zpětnou vazbu o svých schopnostech. 

Orientace na výsledek, a to, že se nebere v úvahu ani čas, ani námaha, kterou dítě na dosažení tohoto výsledku vynaložilo, že výsledek je oklasifikován stejně ať jej dítě napsalo či dokonce opsalo přes přestávku nebo nad ním sedělo a poctivě pracovalo dvě hodiny doma, je ve svých důsledcích výchova neúcty k práci.

Klasifikace je velmi nediferencovaný přístup k dítěti. Sděluje o něm velice málo, zařazuje je do jedné z pěti (a protože propadání se na školách velice hlídalo, tak spíše jen do jedné ze čtyř) škatulek. Nediferencovanost, chudost informace, kterou známka poskytuje, se snadno přesmykne do generalizované informace a známka nabývá zástupnou hodnotu pro celou řadu charakteristik, které však v sobě vůbec neobsahuje a - co je horší - stává se zástupnou hodnotou pro osobnost dítěte. Tvářit se, že tomu tak není, je nalháváním si sobě samým. Jedním z dokladů je i podmiňování zájmových činností dobrým prospěchem - dětský pěvecký soubor žádá vždy a jedině dobré žáky!

Známkování deformuje i morální vývoj dítěte. Škola podporuje především individuální snahy dítěte dopracovat se ke známce jako k odměně, která nemusí koneckonců nutně korespondovat se skutečnou znalostí. Celou svou dosavadní koncepcí škola učí, že výkon, sobecké usilování být za každou cenu lepší, soutěž - to všechno je lepší než kooperace. Škola prakticky neposkytuje prostor pro prosociální chování, neposkytuje prostor pro prožití radosti ze společné práce; natož aby učila mít radost z úspěchu druhého. Naopak víc jedniček ve třídě snižuje hodnotu má jedničky.

Klasifikace je formou vnější motivace, je to cukr a bič neuvažující ani, že by dotyčná činnost mohla být vykonávána i z jiných pohnutek - třeba z potěšení z ní samé. Jakmile se ale do činnosti, která sama o sobě může být i zajímavá, začlení strach, aktivita dítěte mění svou kvalitu. Strach a převaha vnější motivace posléze vede k neschopnosti reagovat na jiné formy motivace. Učitele, který by se na druhém stupni nebo na střední škole chtěl náhle a bez přípravy vyhnout známkování, by čekaly velké problémy.

Psychologie zná z teorie motivace pojmy orientace na úspěch a vyhnutí se neúspěchu. Klasifikace na školách spíš podporuje vznik a rozvoj této druhé motivace, jež je spjata s pasivitou, potlačením kreativity a dalšími znaky, které ani pro jedince, ani pro společnost nejsou těmi nejžádanějšími.

Tato heslovitě nanesená negativa a rizika známkování nevyčerpávají samozřejmě celou problematiku. Pro krátkost času je nutné přejít k druhé oblastí proponované v názvu referátu – k vizi budoucnosti.

Základní teze pro způsob hodnocení žáka ve škole, která by měla vzdělávat a vychovávat onoho kýženého celého člověka není složitá; zní: slovní hodnocení dítěte vzhledem k individuálnímu učebnímu plánu.

Základní podmínky pro to jsou ve své podstatě vlastně jen dvě:
1. osnovy, lépe řečeno rámcové výukové cíle vztažené nikoliv k postupnému ročníku, ale k věkovým úrovním,
2. odbourání frontálního vyučování, které neumožňuje vnitřní diferenciaci ve třídě a jeho nahrazení skupinovým vyučováním.

Vše ostatní se logicky od tohoto odvíjí a ve svých konkrétních formách může tvořit i alternativy postupů směřujících ke stejnému cíli. 

Zde namátkou několik námětů:
- Individuální plány výuky jednotlivého žáka mohou být výlučnou záležitostí učitele, právě tak je může vytvářet tým učitelů nebo na nich participovat rodiče a třeba (nakonec proč ne) i samo dítě. 
- Při hodnocení plnění či zvládání tohoto individuálního plánu by měl být konsens učitele a dítěte nebo také dalších dětí, rodičů. event. Různých specialistů. 

Práce učitele by se z vykonavatele předepsaných osnov stala prací kompetentního a tvůrčího odborníka. Pro naše učitele by to znamenalo doplnit si poznatky z pedagogické diagnostiky i poznatky z psychologie (např. co jsou to vývojové křivky, učební i kognitivní styly, zóna nejbližšího vývoje, základy teorií motivace atd.).

Slovní vyjádření (hodnocení) by se mělo orientovat především na to, co dítě zvládlo, co bezpečně umí, aby bylo jasné, co rozvíjet dál, na co navazovat, aby vše tvořilo konzistentní celek a nikoliv proděravělou sít nesourodých znalostí. Je to orientace na znalost, dovednost, nikoliv na chybu a neznalost jako dosud.

Takovéto hodnocení dítěte je pouze jednou částí naší vize školy budoucnosti. Ta vize jde pak ještě dál: zavedení rámcových osnov podle věku, nahrazení frontálního vyučování skupinovým a individuálními učebními plány respektujícími věk, nadání, osobnost dítěte i jeho rodinné zázemí by posléze umožnilo i realizování skutečně humanitního snu - školy integrované, která by byla otevřena i dětem tělesně, smyslově či mentálně postiženým. 

Podle Maslowovy teorie motivace je jednou z vyšších - specificky lidských potřeb potřeba seberealizace. Naše vize se završuje představou učitelů i dětí, jejichž seberealizace se naplňuje v zařízení zvaném škola.
Vnitřní reforma školy a učitel, který experimentuje
B. Valouchová, NEMES / skupina: Učitel
V několika větách bych zde chtěla s vámi přemýšlet o potřebě vnitřní reformy našeho základního školství, především na školách 1. stupně a o tématu, které s tím souvisí, o experimentování učitele ve třídě. Učím několik let nejmladší žáky a snad mě k přemýšlení o těchto dětech vedlo několik působivých, velmi otřesných zážitků ze školy, stejně tak jako velmi krásných momentů, které jsem sama zažila jako dítě na základní škole 60. let. 

Co by se mělo při výchově a vyučování změnit, jak by učitelé měli působit nově a moderně?

Dovolte mi zde prohlásit, že vnitřní reforma, na kterou tolik čekáme, se dá uplatňovat již v této chvíli, okamžitě, teď hned!!! Pokud předstoupíme před žáky vnitřně svobodní a budeme-li tutéž svobodu přát všem dětem ve třídě. Tuto svobodu si však neumím představit bez zodpovědnosti, lásky, porozumění, tolerance.

Jak často jsme se dříve setkávali a ještě stále setkáváme ve škole s nepřátelstvím, nekompromisností, malostí, pletichářstvím jen proto, že jsou děti různé, že se liší jedno od druhého, že se mezi nimi často vyskytují děti handicapované. Jak si s takovými dětmi má učitel poradit?

Může mezi těmito dětmi působit učitel, který se sám potýká se svou vnitřní nesvobodou, který nedokáže zbořit hráz mezi sebou a žákem, který, zahleděný do sebe nevidí, kolik takové dítě potřebuje pomoci, jak je mu často dáno bezmezně všanc, jak bezradně čeká a často se pomoci vůbec nedočká. Pokud budu cítit natolik vlastní svobodu a smír v sobě, nemohu ji odnímat druhému, nemohu mít strach z těžkostí, z nových situací, pokud v sobě najdu opět radost a samostatnost, přesvědčení z prospěšnosti působení na děti, okamžitě ztratím únavu nahromaděnou z tolika let nešťastného totalitního systému. Děti se tu učiteli stávají partnery, navzájem se obohacují, navzájem se inspirují.

Po celou dobu mého působení ve škole mě trápila neúspěšnost dětí v hodnocení a lhostejnost kolegů nad důtkami z chování, čtyřkami z prospěchu – při klasifikačních poradách se nikdo nepozastavil nad tím, čím to je, že je neúspěšné tak vysoké procento dětí.

Kolik jsme ztratili takovým přístupem osobností dětí, které k poznávání, k výuce zaujaly negativní postoj, které ztratily zájem o školu, které se často přímo školy bály a mnohdy na školu nerady vzpomínaly! Ráda jsem pozorovala děti, když po skončení vyučování běžely vstříc svým maminkám, které je s otevřenou náručí vítaly a v první větě chtěly slyšet jen ty nejkrásnější dojmy dítěte. Je to učitelka, s kterou se dítě denně setkává, s kterým denně tráví mnoho hodin, tou starostlivou chytrou maminkou, která dítěti otevírá obraz dobra přátelství, poznávání? My učitelé máme krásné tvořivé povolání, jen se hodiny vyučování nesmí přežívat ale prožívat, je tu třeba pracovat s velkou odpovědností a láskou. Považuji toto povolání za kombinaci několika povolání. V první řadě jsem vychovatelkou a psychologem, také trochu hercem, pak teprve učitelem. Vždy mě znovu fascinuje, s jakou důvěrou žák k učiteli přistupuje, jak ho má rád, jak je sdílný a pracovitý, pokud vycítí, že učitel má k žáku vztah. V mnoha rozhovorech s dětmi jsem si ověřila, že bez kladného vztahu, bez chuti a vůle dítěti pomoci, bez dokonalého poznání se nemůže dítě ve škole po všech stránkách rozvíjet. Proto dejme dítěti ve škole pocit jistoty a zázemí, klidu, neodebírejme mu již na začátku školní docházky šanci být dobrým, schopným, úspěšným žákem. Přistupujme konečně ke každému individuálně, dopřejme dítěti jeho vlastní autonomii a originalitu.

Velmi často mě na staré škole brzdilo vzorné plnění pokynů z metodických příruček. Všechny učitele tato příručka učila učit stejně, hodiny se stávaly monotónními, nezajímavými, braly učiteli tolik potřebnou inspiraci, místo, aby mu příručky je pomáhaly hledat. Učitel listoval v metodice, plnil úkoly, samo dítě se svými potřebami a zájmy se vytrácelo kamsi do nedohledna, místo aktivujícího přístupu se stal přístup umrtvující. Odstraňme konečně jednotné metodiky, vybírejme si jiné metody a přístupy, přemýšlejme o učivu neformálně, spontánně, více poslouchejme děti, které nás samy budou inspirovat svými nápady. Pokud bude učitel především vycházet ze zájmu a potřeb dětí, učivo se samo oživí, bude pro děti lákavější. Představuji si, že při vnitřní reformě školy každý učitel sám vtiskne svou tvář společné práci ve třídě, že ředitel vtiskne svou tvář škole, kde působí. Pokusme se proměnit učitele v tvořivé osobnosti, nechme je působit na děti osobitě, originálně, nechme v dítěti vystoupit to, co je na něm pozitivního, potlačme jeho negativní stránky. Představuji si školu, kde budeme hledat porozumění mezi učiteli, mezi žáky samostatnými - dokážeme toho jedině tím, že tak sami budeme působit. 

Experimentování učitele ve třídě považujeme za základní moment nového reformního působení na výchovu a vzdělání žáka. Každý vyučovací den, každá vyučovací hodina by měla přinést nový prvek učitelovy práce. Jestliže se sami na chvíli staneme malými žáky, budeme chtít okamžitě vnášet do hodin co nejvíce osvěžujících prvků her, námětů, motivačních momentů, které děti přitahují k větší pozornosti, zmenšují jejich únavu, ale i únavu učitelovu. Ony samy poznají, který experimentující prvek je zdařilý a budou se vehementně dožadovat jeho opakování. Je mi vždy velikou radostí a další inspirací, pokud se nový nápad dětem tak líbí, že ho chtějí i několikrát opakovat, přenášejí tento nápad do domácího nebo družinového prostředí, samy ho ještě vylepšují a doplňují. 

Nedokážu si moderní vyučování bez neustálé tvorby a bez stálých nápadů vůbec představit. Výuka je tím velice občerstvující, vnáší do hodiny vzruch, pohodu, dobrou náladu, radostné úsilí. Děti jsou tak obklopeny novým hravým problémem, že vůbec nevnímají, že jsou vyučovány, že probíhá výklad nebo zkoušení žáka. Vzniká tak tvořivé, příznivé prostředí pro rozvoj žákových schopností a dovedností. Každé dítě v tuto chvíli touží spolupracovat, nenajde se jediný žák, který by chtěl zůstat pozadu, který by neprojevil zájem a zvídavost. Žák přestává vnímat povinný čas ve škole, je vtahován do nové situace, musí řešit, protože chce, protože považuje nápad za zábavu. Disciplína je nahrazena častým momentem překvapení, které dítě odjakživa tak rádo prožívá. 

Závěrem mi, milí přátelé, dovolte malou úvahu: Jakou já bych chtěla mít školu, kdybych byla znovu malou holčičkou a nesla si poprvé aktovku do školy: Chtěla bych školu veselou, hravou, plnou malých překvapení, chtěla bych, aby mě přivítala usměvavá paní učitelka, aby rozuměla mým snahám a mému zlobení, chtěla bych poznávat každý den něco zajímavého, chtěla bych, aby mě často paní učitelka chválila, aby byla spravedlivá ke všem mým kamarádům a kamarádkám, chtěla bych mít pěknou, útulnou třídu, své oblíbené místo v ní, aby měla paní učitelka všechny děti ve třídě ráda. Chtěla bych se každý den do školy těšit. Chtěla bych získat ve škole druhý domov. 

Jakou bych chtěla být učitelkou, která poprvé a pak již každý den otevírá dveře své školy. Chtěla bych vychovávat děti ke svobodě a pravdě! Chtěla bych být ke všem spravedlivá, podle jejich předpokladů, vloh a schopností. Chtěla bych je učit tvořivým a zajímavým způsobem, každé dítě podle jeho potřeb a zájmů. Chtěla bych pěstovat v dítěti odpovědnost a přátelství. Chtěla bych je učit lásce ke knize, celoživotní touze po poznání. Chtěla bych děti učit úctě k druhým dětem i dospělým. Učila bych je poznávat a bránit přírodu. Učila bych je soucítit a pomáhat, když má druhý těžkosti. Učila bych je odvaze v myšlení a jednání.

A nakonec jedno mé soukromé přání - přála bych si, aby s námi ve třídě přebýval Bůh. 

Ale konec úvah a do práce!
Proměna prostředí školy ve školské reformě
Ing. Jan Kovařovic, CSc. NEMES, skupina: Vnitřní život školy
1. Činnosti jsou vždy ovlivněny kvalitou prostředí, které v příznivých případech může být samo jejich podnětem a iniciátorem; naopak proměna činností bude vyžadovat i novou kvalitu prostředí.

Jak se s transformací školy bude měnit i kvalita prostředí, a především - co všechno vůbec znamená, jak - v kolika rovinách -ji budeme definovat? Odpovědi jsou dvě, z protilehlých pohledů, navzájem komplementární.

2. Prvním je pohled ze strany jedince, žáka, vychází z jeho činnosti jako aktivního subjektu výchovy a maximálního respektování jeho potřeb a možností rozvoje.

Z tohoto hlediska bude muset prostředí školy - to je její celkově řešení, řešení všech prostorů i jejich vybavení a zařízením umožňovat uplatnění nových metod a forem práce založené jak na diferenciaci až individualizaci, tak na aktivizaci a na získání přímé zkušenosti vlastní činností a vlastním poznáním; bude muset umožňovat, aby jednotliví žáci mohli volit vlastní tempo, měnit zátěž a režim práce a aby jim mohla být podle potřeby poskytována individuální péče, případně aby se mohly uplatnit i jiné možnosti uspořádání denního režimu; uplatní se i mnohem širší možnosti získávání informací (počítače, studijní střediska).

Základní - a mnohdy také jedinou - rovinou, ve které se vymezuje kvalita prostředí školy, je rovina pracovního prostředí s cílem zajistit co největší výkon při minimální únavě, a to i za zvýšené intenzity práce, která je důsledkem užití moderní didaktické techniky a nových metod a forem.
Škola je však pro své žáky mnohem více než jenom pracovištěm. Je i obytným, sociálním prostředím, prvním po domovu, které dítě poznává a kde tráví velkou část svého času, a to nejenom času pracovního, ale do značné míry i volného, a které bude ovlivňovat i jeho citový vývoj a formování sociálních vztahů; může dokonce pomoci kompenzovat méně vhodné rodinné prostředí. Z tohoto hlediska půjde o respektování potřeby identifikace, osobního vztahu, zakotvení, pocitu sounáležitosti a bezpečí; a o vytváření dostatku příležitostí pro osobní kontakty mezi dětmi i s dospělými. 

A konečně se můžeme dívat na prostředí školy jako na souhrn podnětů a příležitostí k dalšímu rozvoji dítěte, na otvírání oken do světa dospělých a na východiska k vlastní činnosti. V této třetí, nejnáročnější rovině, kdy je prostředí školy chápáno jako rámec a do jistě míry i nástroj vývoje, pak půjde o jeho celkovou bohatost, rozmanitost a zajímavost.

3. Ke stejnému cíli dospějeme i při pohledu z druhé strany, kdy jde nejenom o místo školy v životě svých žáků ale i místo školy v životě celé společnosti.

Funkce školy se dnes rozšiřuje: za prvé slouží nejen povinné výuce, ale i pro zájmové činnosti organizované i neorganizované a pro spontánní činnosti, a vůbec pro pozitivní způsoby trávení volného času; za druhé škola slouží nejen pro vlastní žáky a rodiče žáků, ale i pro ostatní mládež a dospělé obce.

A stejnou měrou, jak se proces vzdělání rozšiřuje na celoživotní vzdělávání, jak se školský systém mění na vzdělávací systém, a jak se oblast vzdělání začíná prostupovat s oblastí práce a volného času, tak se i stará definice školy rozšiřuje na novou definici školy ~ vzdělávacího střediska. Pojetí prostředí školy jako souhrnu podnětů a příležitostí pro další rozvoj se tím jen rozšiřuje, protože již nebude omezeno ani věkem, ani způsobem organizace a řízení činností, ani vymezenou úrovní činnosti.

Hlavními požadavky bude co největší přístupnost bez omezení organizační strukturou, možnost volného výběru druhu a úrovně činnosti podle zájmu, a podpora postupného přerůstání činnosti vždy do vyšší úrovně hlavním cílem je tu všemožná kultivace lidského potenciálu (řečeno dnešním jazykem - Komenský tomu říkal officina humanitatie).

Taková škola - vzdělávací středisko se stane centrem aktivity ve své obci, s pozitivním klimatem pro formování osobností a pro jejich co nejširší tvořivou interakci, a nakonec i přirozeným centrem regenerace a transformace celé společnosti.

4. Změna kvality prostředí je tedy neoddělitelnou částí školské reformy: je současně jejím i předpokladem, i požadavkem, i důsledkem, a to ať se již vychází od jedince, z potřeb jeho rozvoje, či od společností, z transformace jejích cílů a hodnot.

Ale ke změně kvality prostředí můžeme přistupovat i ze zcela jiné stránky, praktického provádění reformy jako postupného dosahování dílčích cílů.

Vytvářet novou kvalitu prostředí je zapotřebí vždy a všude, a obvykle lze volit cíl úměrný reálným možnostem – finančním i lidským. Výsledek je konkrétní, viditelný a okamžitě působí - je svědectvím vynaloženého úsilí, závazkem do budoucna a podnětem k pokračování. Může být také nejúčinnějším prostředkem pro stmelení školy, rodičů i celé obce.
Podpůrné a záchytné systémy ve školství
PhDr. Zora Jungová, NEMES, skupina: Podpůrné a záchytné systémy uvnitř i mimo školství 
Nedávno přijatá mezinárodní Úmluva o právech dítěte stanoví řadu závažných principů a povinností, které stát zabezpečuje prostřednictvím školy. Výchova dítěte má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových a fyzických schopností, k připravenosti dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, důstojnosti, snášenlivosti a rovnosti. Zabezpečuje všem dětem vedle základního práva na základní vzdělání i poradenství o vzdělání a povolání. Je uznáno právo dítěte na zdraví, na rovnou příležitost ke kulturním, uměleckým a oddychovým činnostem a trávení volného času. Rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Jim stát zabezpečuje potřebnou pomoc rozvojem institucí, zařízení a služeb péče o děti. Předním hlediskem je vždy zájem dítěte. Dětem náleží zvláštní péče a podpora.

Školský systém musí obsahovat vlastní, vnitřní prvky, které podporují či usnadňují jeho funkci a zároveň mají záchytnou roli (péče o selhávající ap.). Z rozboru příspěvků členů NEMES vyplývá, že škola potřebuje k tomuto účelu specialistu, jehož pracovní náplní by bylo pečovat o rozvoj dítěte. Objevují se úvahy o zavedení školního psychologa, ovšem převaha nároků na pracovní zaměření tohoto pracovníka je z oboru pedagogiky. Proto by mělo jít spíše o pedagoga - specialistu, který by se věnoval vytváření zdravého klimatu školy. Vytvářel by kolem sebe tým spolupracovníků realizujících podpůrné aktivity přímo v pedagogickém procesu, koordinoval by všechny tyto akce i spolupráci s rodiči a poradenskými a dalšími institucemi mimo školu. Sám by též pracoval s dětmi, nedubloval by však práci poraden, ani by sám nemohl vyučovat, aby mohl zajistit své specifické úkoly. Smyslem jeho práce by bylo komplexní pojetí péče o rozvoj dítěte ve smyslu celostně lidském, se zřeteli ke zdraví fyzickému, duševnímu, sociálnímu, mravnímu a duchovnímu, které lze realizovat jedině v stejně komplexně pojímaném materiálním i sociálním školním prostředí. Jedná se v zásadě o sociálně pedagogický úkol s výrazně preventivním zaměřením. Tyto úkoly by mohl realizovat náležitě osobnostně disponovaný učitel s praxí a speciálním postgraduálním studiem základů psychologie, sociologie, psychopatologie, sociální práce a komplexně pojaté zdravotní výchovy. Rozsah činnosti dnešního výchovného poradce ani jeho kvalifikace pro tyto úkoly . Možné není ani splynutí této funkce s poradenským psychologem, protože nelze spojit dva nutné požadavky: aby měla škola specialistu z vlastního pedagogického sboru působícího přímo na škole a aby byly k dispozici nezávislé odborné a sociální služby, které by školský systém podporovaly v plnění jeho funkce a zároveň mu poskytovaly též zpětnou vazbu, signalizovaly "slabá místa" ap. Do průběhu pedagogického procesu by vstupovaly iniciativně v momentech ohrožení, krize, narušení správné funkce vlastního školského systému i v momentech, kdy poruchy vznikají přímo v souvislosti s pedagogickým procesem.

Podpůrnou a záchytnou funkci mohou s výhodou plnit školy s celodenním výchovným systémem. Ty by mohly realizovat propojení školy se společenským a kulturním děním obce a vytvářet iniciativní nabídku nejen pro své vlastní žáky, ale i pro ostatní děti a mládež. Měly by též aktivně vyhledávat děti, které potřebují různé kompenzace.

Inspirující je v zahraničí rozšířená existence pomocníka učitele ve třídě, a to někdy i neodborníka, např. z řad rodičů. Práce pomocníka učitele se v některých případech může stát smysluplnou náplní času u nezaměstnaných a za úvahu by stálo i využití vybraných hochů v rámci civilní služby.

Školský systém bude potřebovat propojení do budoucích sociálních záchytných systémů.

Rodina je rovněž systém podporující činnost školy - pokud není její působení dysfunkční.

Rodičovská veřejnost může rovněž výrazně podporovat činnost školy, vytvářet pozitivní tlak a poskytovat zpětnou informaci (kontrolní úloha). V současné době rodiče nemají svoji instituci, kde by mohli iniciativně přednést své potřeby, náměty a požadavky a volit své mluvčí. Na úrovni místních zastupitelstev by měli prosazovat vytváření podpůrných a záchytných systémů své školy.

V zahraničí se běžně vyskytuje instituce zplnomocněnce (ombudsmana, komisaře) pro práva dítěte většinou na úrovni parlamentu. Také u nás by jí bylo třeba jako nezávisle působícího systému s funkcí hlavně záchytnou a kontrolní.

Podpůrnou a záchytnou funkci budou i nadále realizovat svébytné (a zároveň se školou spolupracující) instituce např. typu dnešních pedagogicko~psychologických poraden, ale též institucí sloužících sociálním a zdravotním účelům (zejména vznikající Ústavy preventivní medicíny). Smysluplné propojení směrem k dítěti, jeho rodičům a vychovatelům by realizoval pedagog specialista pro rozvoj dítěte přímo ve škole, kterou dítě navštěvuje.
Profesionalizace řízení školství
PhDr. Helena Marinková
Při úvahách o jakékoli školské reformě se nelze vyhnout úvahám o řízení škol. Řízení má sloužit zejména k tomu, aby vedlo řízené procesy ke stanoveným cílům, aby podporovalo a umožňovalo rozvoj všeho, co může plnění těchto cílů pozitivně ovlivnit. V systému řízení školy je proto nutno vidět prostředek k plnění účelových funkcí školy.

V oblastí řízení školy nastaly v uplynulých měsících výrazné změny, které ve své většině byly mimo jiné i realizací požadavků proklamovaných reprezentanty učitelské veřejnosti. Novela školského zákona a zvláště pak novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství přinesly požadované odvětvové řízení, právní subjektivitu zatím převážně středních, výhledově i ostatních škol, posílení pravomoci, resp. zvýšení odpovědnosti ředitelů škol.

Školy, které získaly právní subjektivitu, získaly i zcela nové postavení - jsou odpovědné nejen za výsledky své výchovné a vzdělávací práce, ale i za vytváření optimálních podmínek pro její úspěšnou realizací. Řídit takovou školu dnes znamená řídit nejen její účelové funkce, ale i funkce předpokladové, které kvalitu výchovy a vzdělávání výrazně podmiňují.

Školy jsou teoreticky právními subjekty, avšak fakticky dosáhly zejména právě toho, že si samy budou zajišťovat a řídit veškeré předpokladové funkce, a to bez výrazného posilnění jejich hospodářského a správního aparátu. Situace těchto škol je komplikována i skutečností, že nadále zůstaly rozpočtovými organizacemi, což nejen nepodporuje žádoucí podnikatelskou aktivitu škol, ale přímo znemožňuje využití případných takto získaných prostředků ve prospěch rozvoje školy. 

Ředitel školy, která je právním subjektem, dnes plní i úkoly vedoucího organizace v oblasti pracovně právní, je odpovědný za finanční a ekonomické řízení školy, za výkon státní správy a v neposlední řadě je odpovědný za plnění učebních osnov.

V praxi tedy došlo k výraznému kvantitativnímu nárůstu, ale i kvalitativním změnám řídících činnosti ředitele školy. Výhledově je nutné předpokládat, že vzhledem k zamýšlené a pro rozvoj školství naprosto nezbytné vnitřní reformě školy, budou zcela netradičně stoupat nároky na kvalitu ředitele školy jako pedagoga a současně s tím se bude rozšiřovat repertoár jeho řídících činností v pedagogické oblasti.

V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že úspěch vnitřní reformy je závislý především na skutečnosti, jak sami pedagogové - učitelé přijmou její záměry, jakou budou mít skutečnou možnost se na ní podílet, jak se ztotožní s jejími cíli, jaký reálný dopad bude mít na jejích pojetí učitelské profese. Z tohoto pohledu je nutné uvědomit si novou, v nejbližší době nezastupitelnou roli ředitele školy - vytvářet podmínky pro to, aby učitelé jeho školy jako pedagogický sbor mohli, chtěli a uměli realizovat žádoucí změny. Je pochopitelně, že tato práce předpokládá dlouhodobou pedagogicky promyšlenou koncepci práce školy.

Z výše nastíněných úvah vyplývá zcela zásadní postavení ředitelů škol v současném, ale i budoucím systému školství - ředitel školy se stává klíčem úspěchu či neúspěchu jakékoliv změny.

Je tato skutečnost důsledně akceptována řídícími školskými orgány? Snaží se řídící školské orgány vytvářet v rámci svých možností podmínky pro práci ředitelů škol?

Úspěšnost profesního výkonu ředitele školy je v současnosti mimo jiné limitována i jeho schopností řešit a orientovat se v řadě více či méně obecných problémů:
- změna systému makrořízení školství
- změny právních norem týkajících se jak výchovy a vzdělávání, tak i ostatních oblastí života společnosti
- změny týkající se pojetí výchovné a vzdělávací práce školy v oblastí cílů, obsahů, metod, forem atd.
- výrazný nedostatek finančních prostředků
- zostřená kontrola práce školy veřejnosti, zvláště rodičovskou, navíc často spojená s negativním hodnocením školy jako celku
- stále klesající prestiž učitelského povolání.

Schopnost orientovat se v naznačených oblastech spolu se schopností řešit problémy z nich pro chod školy plynoucí, je jednoznačně podmíněna schopností a ochotou ředitele kompenzovat svou profesní nepřipravenost na výkon nové profese i svou psychickou nepřipravenost na novou roli, kterou s sebou výkon profese přináší.

Je s podivem, že školství v současnosti opět nepovažuje řízení za profesi a nezbytnou součást kvalifikace ředitele školy a tradičně - stejně jako v minulých letech – nevěnuje těmto otázkám potřebnou pozornost. Je paradoxem, že resort školství připravuje řídící pracovníky pro nejrůznější oblasti společenského a ekonomického života avšak sám nemá pracoviště, které by připravovalo ředitele škol, popř. i jiné řídící pracovníky ve školství. Resort školství tak nadále podporuje obecně rozšířené mínění, že školu může řídit každý, že k tomu není zapotřebí žádná speciální příprava a z ní plynoucí kvalifikace.

Prvním krokem k optimalizaci systému řízení školy by proto mělo být nově formulované pojetí práce ředitele školy jako samostatné pedagogické profese, k jejímuž výkonu je nutná speciální příprava. S tím by mělo souviset i pregnantní vymezení požadavků na kvalifikaci ředitele školy a jejich závazné dodržování. Proto je ovšem nezbytné vytvořit dostatečné množství příležitostí, kde si uchazeč na základě svých individuálních potřeb doplní potřebné vědomosti či dovednosti nebo kde uchazeč na základě vlastního samostudia prokáže, že kvalifikační požadavky pro práci ředitele školy splňuje. Tyto příležitosti je nutno vytvářet nejen pro současné ředitele, ale zejména pro všechny, kteří by se v budoucnu chtěli o tuto funkci ucházet. V otázce kvalifikace ředitelů škol by mělo zcela automaticky platit pravidlo s naprostou samozřejmostí přijímané v nejrůznějších sférách lidské činnosti - pro určitou profesi se nejprve připravujeme, až poté ji vykonáváme. Učení se metodou pokusu a omylu je, a v tomto případě to platí obzvlášť, příliš drahé i pro mnohem bohatší a ekonomicky zdatnější země.


