ŘÍZENÍ A SPRÁVA ŠKOLSTVÍ

V minulém čísle jsme otiskli první část z podkladové zprávy pro OECD „Proměny vzdělávacího systému v ČR", kterou zpracovalo v r. 1995 Středisko vzdělávací politiky PedF UK. Dnes se budeme v našem výběru věnovat otázkám řízení školství. Zamyslíme-li se nad touto analýzou z hlediska současnosti, musíme obdivovat, jak prorocké jsou některé obavy. Předvídají situace, ve kterých se právě nacházíme. Ukazují, jak nemilosrdně jsou všechna rozhodnutí řídící sféry prověřována a hodnocena prizmatem času. Snadná a rychlá nesystémová řešení obvykle neobstojí a přinášejí autory nepředvídané potíže a dokonce i značné finanční ztráty (příkladem jsou dnes „státní učni" ministra Vopěnky). Dobrý úmysl řídícího pracovníka je málo. Musí být doprovázen také profesionalitou.

Vzdělávací systém v českých zemích se rozvíjel zvláště v 19. a 20. století cestou „shora" jako centralizovaný systém. Této struktuře odpovídal i systém jeho řízení, reprezentovaný byrokratickými správními orgány a kontrolním aparátem dozírajícím na činnost škol a učitelů.

Po vzniku samostatného státu v roce 1918 zůstal systém řízení školství v podstatě centralistický, avšak došlo k demokratizaci jeho legislativních základů. Na tyto demokratické tradice, násilně přerušené v r. 1939 téměř půlstoletí trvající nacistickou okupací a komunistickou totalitou, se snaží navazovat současná vzdělávací soustava.


Jak překonat dědictví uplynulých padesáti let?

V průběhu transformace vzdělávací soustavy vyvstává proto zásadní otázka: Jak překonat dědictví uplynulých padesáti let? Jak tento systém transformovat z centralisticko-administrativního, mocensko-politického nástroje k ovládání škol, učitelů a žáků v demokratický, humanistický systém, odpovídající novým společenským podmínkám a potřebám? V systém, umožňující osvobodit učitele, demokratizovat a humanizovat školu, rozšířit vzdělávací nabídku a realizovat pluralitu vzdělávacích obsahů, forem a metod vzdělávání v souladu s potřebami dětí a mládeže a požadavky jejich rodičů a zaměstnavatelské sféry?


Legislativní opatření

V roce 1990 byla podniknuta první legislativní opatření – byl novelizován zákon o soustavě základních a středních škol (č. 29 z r. 1984) a přijat zákon o státní správě a samosprávě ve školství (č. 564 z r. 1990). Obě normy byly v r. 1995 novelizovány.

V letech 1991–94 lze v souvislosti s rozvojem autonomie škol a prudkým růstem soukromého školství zaznamenat na jedné straně určité oslabení řídících funkcí státu, avšak na druhé straně zavedení odvětvového řízení vlastně znamená posílení centralizace rozhodování.

Objevují se již i jisté prvky nepřímého řízení v podobě grantů MŠMT a programů ExTra, PHARE aj.


Subjekty řízení a správy


1. MŠMT

Podle zákona řídí výkon státní správy ve školství a vytváří podmínky pro realizaci cílů vzdělávání a výchovy. Přitom nejde pouze o tvorbu koncepcí a strategie školské politiky státu a přípravu příslušných legislativních norem. Převážná část aktivit MŠMT v letech 1990–94 byla orientována na výkonné řídící činnosti. Lze říci, že MŠMT je přetížené operativou.


2. Česká školní inspekce

V minulosti byla inspekce významným ideologicko-politickým nástrojem totalitní moci k ovládání škol.
V současné době prochází inspekce zásadními změnami. S autonomií škol se těžiště metod práce inspektorů přesouvá z administrativně kontrolních a represivních postupů, z plnění role „školdozorců" na metody konzultativní, motivační a evaluační, na úlohu rádců, budících přirozený respekt svým rozhledem. K těmto kvalitativním změnám vede složitá cesta, která již byla nastoupena řešením problémů personálních, materiálních a legislativních. V roce 1994 se podařilo zvýraznit činnost ČŠI jejím jasným zaměřením na klíčové problémy školství, zvýšením náročnosti na kvalitu inspekčních zpráv, objevují se již také první výsledky snah o objektivnější hodnocení jednotlivých škol.


3. Střední a místní články státní správy a samosprávy

V roce 1990 vznikly v okresech na základě zákona 564/90 školské úřady, nezávislé na všeobecné státní správě a řízené přímo MŠMT. Jako orgány dekoncentrované politické moci centra (MŠMT) jsou svým posláním, funkcemi a strukturou zaměřeny převážně na ekonomicko-finanční, personální, pedagogicko-organizační a správní úkoly.

Neexistence vyšších územně správních celků do značné míry komplikuje situaci MŠMT, které je nuceno řešit v jejich zastoupení mnoho operativních úkolů spojených s řízením a správou středních a speciálních škol.

Značné pravomoci získaly po r. 1989 školy, předškolní a školská zařízení. Oproti dřívějšímu stavu, který autonomní chování silně omezoval až vylučoval, získaly možnost samostatně hospodařit a značnou volnost i v otázkách personální a správní povahy a do určité míry i v pedagogické oblasti. Plná odpovědnost byla přenesena na ředitele. Samostatnými právními subjekty se staly všechny státní střední školy, školy privátní a církevní. Postupně se právní subjektivita rozšiřuje i na školy základní a další zařízení.

Důležitým článkem státní správy a samosprávy jsou obce, které podle zákona 564/90 zřizují a po hospodářské stránce spravují předškolní zařízení a základní školy, zabezpečují stravování žáků a péči o mladší žáky v mimoškolní době.

Mají právo projednávat s řediteli škol nejen koncepci rozvoje a zabezpečení materiálních podmínek, ale i požadavky obce a občanů na zkvalitňování služeb školy.

Důležitým zřizovatelským subjektem v oblasti praktické přípravy byly v počátečním období přeměn podniky, závody a družstva. Ekonomické změny vedly postupně k rozpadu sítě institucí se zřizovatelskými pravomocemi. Tyto kompetence a odpovědnost se postupně přesouvaly přímo na jednotlivá resortní ministerstva. Ke značné koncentraci SOU (65,9% učňů) došlo zejména u ministerstva hospodářství. Vznikla instituce tzv. „státních učňů", připravovaných ze státních prostředků, nikoliv však pro určitou konkrétní organizaci.

Pokud jde o samosprávné orgány, existují podle zákona okresní školské rady, které mají uplatňovat zájmy obcí, rodičů, pedagogických pracovníků a žáků na rozvoji vzdělávání v daném okresu. Mají právo určité věci s ŠÚ projednávat, k jiným se vyjadřovat. Rozhodovací kompetence rada nemá.

Samosprávné orgány na školách – rady škol – mohly existovat podle pokynu MŠMT od r. 1993 experimentálně, přijetím novely zákona 564 v r. 1995 se staly legálními.


Problémy řízení, správy a samosprávy

Pro období let 1990–1994 byly charakteristické spory mezi stoupenci etatistického a liberálně demokratického pojetí školské politiky, které brzdily vytvoření jasně formulovaného programu, stanovení cílů, principů a strategie školské politiky.

V oblasti řízení se tyto diskuse promítly do celé škály koncepcí. Od pojetí výrazně preferujících uplatňování liberálních a pluralitních principů až po přístupy slovně proklamující potřebu změn, ve skutečnosti však ulpívající na „statu quo".

Aktivní roli v prvním proudu sehráli četní nespokojení učitelé–kritici totalitního vzdělávacího systému a stoupenci různých alternativních směrů ve školství a pedagogice. Rozvíjejí tradice tzv. progresivní pedagogiky (české reformní a pokusné školy) a jiných pedagogických směrů (waldorfské a montessoriovské školy, školy jenského plánu aj.).

Současně vyvíjejí rozsáhlé aktivity četné subjekty s podnikatelskými ambicemi, které dovedly využít velké mezery v nabídce vzdělávacích služeb a značnou část poptávky i uspokojit.

Proti těmto snahám působila především tradiční setrvačnost škol a učitelů, obavy z mechanického uplatňování ekonomických zřetelů ve vzdělávání na úkor jeho hlavního poslání. Určitou roli hrály i zájmy řídících struktur ve školství a jejich obavy z oslabení vlastních pozic i existenčního ohrožení. Tyto obavy byly aktivizovány v souvislosti s omezováním finančních prostředků i se zaváděním právní subjektivity.

Na různých stupních se opakovaně střetávají administrativně direktivní prvky a tendence „ovládat" svěřený úsek či zařízení s liberálními snahami maximálně omezit vliv nadřízených orgánů, zejména centra, a co nejvíce rozšiřovat a posilovat autonomii škol a učitelů. Tento rozpor je přirozeným průvodním jevem transformačních procesů.

Stav, se kterým se vyrovnávají i jiné země, je v ČR zvýrazněn rozsáhlou obměnou řídících pracovníků. Do funkcí na všech stupních řízení nastoupili převážně zkušení a schopní učitelé, kteří však neměli (a převážně dosud nemají) ani potřebnou průpravu, ani dostatek zkušeností z řídící práce.


Problémy v centrálním řízení

Přes významné pozitivní změny existují i zde závažné problémy. Zvláště opakované výměny vedoucích pracovníků MŠMT (včetně ministrů) nevytvořily příznivé podmínky pro úspěšnou transformaci resortu. Za čtyři roky se nepodařilo provést důkladný rozbor stavu školství, zkoncipovat jasný program a strategii a připravit legislativní návrhy transformačních procesů. Nebyl vytvořen racionální informační systém ani uvnitř školství, ani směrem navenek, k veřejnosti, zvláště pokud jde o informace o vzdělávací nabídce a kvalitách jednotlivých škol.

Slabinou je dosud i zjišťování a hodnocení výkonnosti jednotlivých škol i školství jako celku. Mnoho času i sil si vyžádá znovuvybudování těch článků podpůrného systému, které byly po r. 1989 neuváženě personálně redukovány (pedagogicko-psychologický výzkum), či zcela zlikvidovány (systém dalšího vzdělávání učitelů a řídících pracovníků).

Provedené rozbory ukázaly, že v činnosti MŠMT převládala operativa nad koncepční činností, snahy o uchování maxima rozhodovacích pravomocí oproti úlohám koordinačním a integračním, Na druhé straně byl ponechán volný prostor živelnému vývoji v některých sektorech školství (zvláště odborného).

Při hodnocení nelze podceňovat ani vliv objektivně působících faktorů. Rozhodující příčiny jsou však nepochybně subjektivní povahy, jak o tom svědčí radikální změny, ke kterým došlo v činnosti MŠMT od poloviny r. 1994 po personálních změnách v jeho vedení. V průběhu několika měsíců byla provedena seriózní analýza stavu vzdělávací soustavy a nastíněn program její transformace a rozvoje včetně obrysů strategie k jeho realizaci. (Viz „Kvalita a odpovědnost".)

Nové vedení MŠMT podniká řadu praktických legislativních kroků a organizačních i personálních opatření k realizaci zmíněného programu. Rozhodující otázkou však je, zda a do jaké míry se podaří podstatně změnit pojetí a styl řízení v centru i na ostatních stupních. Nelze nevidět, že současný stále ještě centralistický systém v sobě skrývá permanentní tendence k direktivnímu řízení, administrativním metodám a byrokratizaci nejen řízení, ale celého školství. Za druhou klíčovou podmínku úspěchu lze považovat, zda, v jakém měřítku a jakými prostředky a mechanismy se podaří aktivizovat učitele a školy k trvalému úsilí o jejich vnitřní transformaci.

Z vnějších faktorů (kromě celkové ekonomické a politické stability a společenského klimatu příznivého pro vzdělání) mohou hrát významnou roli finanční prostředky, které budou pro oblast vzdělávání uvolněny.

Z nedořešených problémů se jeví jako nejzávažnější další výrazné zkvalitňování výběru a přípravy inspektorů a rozpracování evaluačních nástrojů k posuzování práce školských zařízení.


Problémy na regionální a lokální úrovni

Školské úřady jako hlavní střední článek řízení v okresech své poslání vcelku úspěšně plní. Rozdíly v pojetí a kvalitě jejich činnosti jsou však značné. Existuje mnoho příkladů demokratického pojetí řízení a správy škol a rozvíjení jejich autonomie. V některých okresech je však poukazováno na tendence k uplatňování autokratického stylu řízení a byrokratického vztahu ke školám a zařízením. „Okresní programy rozvoje ZŠ a SŠ" založené MŠMT poskytují okresům možnost podporovat formou grantů inovační hnutí na školách.

ŠÚ, které de facto představují prodlouženou ruku MŠMT, jsou však do určité míry limitovány faktickou neexistencí konzultativního orgánu a korektivu své činnosti. Okresní školské rady tuto funkci neplní a zřejmě ani dostatečně plnit nemohou. Zvenčí působí na činnost ŠÚ negativně i nejistota s nedořešením otázek územně správního uspořádání.


Rozvoj autonomie škol

Autonomie, právní subjektivita škol nestátních i státních se považuje za důležitou podmínku k odstranění jejich dřívější uniformity, k diverzifikaci vzdělávací nabídky a pluralitě vzdělávacích programů, forem a metod pedagogické práce. Tyto změny navíc podlamují základy centrálně direktivního systému.

Klíčovou otázkou je, jak ve změněné situaci chápou svou úlohu samotné školy a jejich vedoucí pracovníci. Jaké podmínky vytvářejí pro aktivizaci učitelů a žáků? Jakou pozornost věnují žádoucímu klimatu a optimálním vztahům s obcemi, veřejností a sociálními partnery? Na tyto otázky neumíme dát empiricky dostatečně podloženou odpověď. Dílčí sondy však naznačují značné rozdíly. „Nově" a autonomně se chovají především ředitelé středních škol, zvláště odborných a privátních. Méně aktivity v tomto směru projevují základní školy, zejména v menších místech, kde mají monopolní postavení.

Dílčí sondy naznačují, že v oblasti vnitřního řízení škol se oproti minulosti mnoho nezměnilo. Většina ředitelů školu spíše spravuje než řídí, jsou spíše administrátory než manažery a lídry. Na druhé straně však existují desítky ředitelů s jasnou koncepcí své školy a dlouhodobým programem jejích přeměn. Mnozí ředitelé dostatečně nechápou, jaký význam pro činnost školy má aktivní účast učitelů na spolurozhodování o podstatných záležitostech školy. Svou roli hrají v mnoha případech obavy vedoucích ze ztráty vlastní autority.

Ještě méně ochoty je k vytváření podmínek pro spoluúčast rodičů, popř. zletilých žáků a dalších sociálních partnerů na rozhodovacích procesech ve škole. Šetření provedené v roce 1993 mezi řediteli ZŠ a SŠ ukázalo, že téměř třetina je zásadně proti radám škol a velká většina je ochotna je přijmout pouze jako poradní orgán.

Rady škol mají být místem, kde se řeší základní problémy školy za účasti všech hlavních partnerů. Do výkonných a rozhodovacích pravomocí ředitele, který není členem rady, však rada přímo nezasahuje. Sporné otázky mezi oběma subjekty se mají projednávat za účasti vyšších orgánů správy školství.

Vznik a rozvíjení činnosti rad škol bude zřejmě dlouhodobým procesem a důležitým indikátorem změn i pokud jde o vztah veřejnosti ke školám a ke vzdělávání vůbec.


Škola a její zřizovatelé

Největší počet základních škol spravují obce. Novelou o radách škol se jim dostává podstatně více kompetencí při spoluúčasti na rozhodování o koncepci a programu školy a o dalších záležitostech. Bude zajímavé sledovat, jak těchto nových pravomocí dokáží obecní úřady a zastupitelstva využívat.

Zřizovatelem většiny středních škol je dosud MŠMT. Tento stav neúnosně zatěžuje MŠMT operativní agendou. Je zjevné, že tuto situaci nelze řešit jinak než převedením zřizovatelských kompetencí na nižší správní orgány.

Zřizovatelé nestátních škol jsou výhradními pány a správci svých zařízení. I tyto školy musí ovšem respektovat zákonné normy a další pravidla, což je podmínkou pro získání státních dotací. Kolem financování nestátních škol probíhají vleklé diskuse. Vlastníci těchto škol požadují v zájmu „rovných podmínek", aby dostávali od státu stejné dotace na žáka jako školy státní, které však nemají právo vybírat od rodičů školné. Je zřejmé, že i pro tuto oblast vzdělávání bude nutno stanovit jasnější a jednoznačnější pravidla. Stát se nemůže zbavit povinnosti být garantem kvality vzdělávání bez ohledu na to, který druh škol je poskytuje. Nastává doba, kdy je žádoucí rámcově stanovit, za jakých podmínek, v jakém rozsahu a v kterých oblastech vzdělávání je společnost schopna a ochotna podporovat různé formy soukromé vzdělávací nabídky ze státních prostředků.


Úloha hospodářské sféry v odborném školství

Po listopadu 1989 došlo k faktickému rozpadu dosavadních vazeb v oblasti přípravy učňů, k rozpadu vztahů mezi podniky a učni. Převody kompetencí na resortní ministerstva de facto izolovaly učňovské školství od celého vzdělávacího systému, kontakty mezi hospodářskou a školskou sférou jsou nedostatečné.

I za této komplikované situace došlo k potřebným změnám ve struktuře oborů přípravy a v počtech žáků, kteří se v nich připravují. Vytvoření konkurenčního prostředí mezi SOŠ a SOU a vznik soukromých škol velmi rychle korigovaly vzdělávací nabídku ve smyslu odpovídajícímu okamžitým potřebám trhu práce.

Spoluúčast hospodářské sféry na odborném vzdělávání se projevuje zvláště na úrovni místní, tj. na úrovni škol. Školy spolupracují při tvorbě vlastních vzdělávacích programů s úřady práce, podniky v okruhu své působnosti, s profesními svazy a sdruženími, se zástupci hospodářských komor. Některé podniky zřizují opět vlastní (soukromá) SOU.

Do budoucna se předpokládá převedení odpovědnosti za profesní přípravu na hospodářské komory a společenstva, jejichž organizace a vliv je však zatím nedostačující. Za nejzávažnější negativní skutečnost je nutno považovat stav, kdy se dosud nepodařilo obnovit spoluúčast hospodářské sféry na financování učňovského školství. Učňovská zařízení privátních subjektů tvoří pouze 12,7% z celkového počtu SOU a připravuje se na nich necelá desetina z celkového počtu učňů. Instituce „státních učňů" tedy trvá a neřeší se ani dílčí otázky.


Co k uvedeným otázkám dodávají examinátoři OECD?

Ve „Zprávě examinátorů o vzdělávacím systému v ČR" (Paříž 1996) se mj. uvádí:

Po více než čtyřech desetiletích centralizovaného a byrokratického řízení vzdělávacího systému česká společnost dychtí po zahájení a realizaci reforem založených na demokratických principech. Většina reforem zahájených v období od roku 1989 odráží tento styl rozhodování.

Obrácení směru chodu kyvadla po roce 1989 bylo celkem drastické, ale záležitost je nevyřešená – přinejmenším ze tří důvodů:
1) Jde o oblast, kde je mezera mezi rétorikou a skutečností dost velká, což nechává značný prostor pro interpretaci a spory.
2) Tradice centralismu má ve školství ČR hluboké kořeny, které nesahají jen do období komunismu, ale až do dob rakousko-uherské monarchie.
3) Během šestiletého období transformace byl důraz kladen na soukromou a místní iniciativu, ale málo pozornosti bylo věnováno tvorbě moderních nástrojů řízení, bez kterých nemůže decentralizovaný systém fungovat: inspekce, evaluace, sběr údajů, výzkum, hodnocení kvality. Krátce řečeno, tzv. podpůrné systémy stále ještě nedosahují mezinárodní úrovně.

Tím je vysvětleno, proč je nová úloha státu, tj. MŠMT, stále prakticky nejasná. Pokusy o určení toho, co by ministerstvo mělo či nemělo dělat na podporu reforem, jsou stále předmětem politických diskusí, s výjimkou nesporné oblasti legislativy. Další překážkou je neexistence střední úrovně správních orgánů. Na úrovni škol je demokratické řízení spíše mýtem než skutečností a ostatní „zainteresované subjekty" jsou do něj velmi málo účinně zapojeny.

Řízení školství by mělo být demokratické, ale i efektivní. Jak sladit dva přístupy k řízení – "zdola nahoru" a „shora dolů"? Odpověď spočívá ve vytvoření účinných podpůrných a monitorovacích systémů a v zajištění toho, aby tyto systémy byly přijatelné pro všechny zainteresované subjekty a byly jimi také využívány.


Stanovení základních cílů

Koncepční dokument „Kvalita a odpovědnost" odráží úmysl české vlády stabilizovat systém a stanovit jasná pravidla, která nebudou potlačovat iniciativu a tvořivost. Sílí shoda v tom, že současný liberální systém, zajišťující vysokou úroveň svobody učitelů a škol, bude dlouhodobě udržitelný pouze tehdy, podaří-li se správně definovat normy a pravidla pro jednotlivce.

Vzhledem k citlivému charakteru vytváření rovnováhy mezi autonomií a odpovědností je snad užitečné upozornit na nebezpečí zjednodušeného přístupu.

Mnohé strategické otázky v oblasti vzdělávání vyžadují rozsáhlé konzultace předtím, než je MŠMT zavede do praxe. Ve většině demokratických zemí existuje nejméně jeden celostátní konzultační orgán, jehož složení a funkce je dána zákonem a který odpovídá za formulaci a koordinaci profesních a společenských zájmů hlavních partnerů v oblasti vzdělávání. Vytvoření takového orgánu v ČR by z dlouhodobého hlediska vneslo stabilitu do vzdělávací politiky.


Doporučení k oblasti řízení a správy


Č. 8: Zřídit střední (regionální) úroveň školské správy

Examinátorský tým je přesvědčen, ž dosavadní uspořádání nepodporuje účinné využívání finančních i lidských zdrojů a rovněž nepodporuje moderní způsoby řízení školství. Na úrovni základního školství je územní rozsah pravomoci ŠÚ příliš omezený na to, aby se mohly účinně vypořádat s nadbytkem kapacit. Pro rozhodování o uzavření a sloučení škol je třeba mít širší rozhled, zahrnující celkovou úroveň školské sítě na regionální úrovni. ŠÚ rovněž potřebují mít určité politické zázemí, aby mohly na rovném základě jednat s volenými orgány jako jsou např. městská zastupitelstva.

Neexistence střední úrovně školské správy je ještě více zarážející v případě středních škol. Vláda očekává, že autonomní školy budou samy o sobě s to racionalizovat poskytování vzdělávacích služeb na základě poptávky ze strany studentů. Ale fakta nemusí tento přístup potvrdit: školy čelící poklesu poptávky se budou snažit udržet status quo, zatímco jiné školy budou využívat výhod, vyplývajících z jejich prestiže a výběrovosti.

Examinátorský tým proto navrhuje, aby byly zřízeny regionální školské úřady a byla jim dána výslovná a široká pravomoc ve věcech správy a řízení vzdělávání na úrovni ZŠ a SŠ.

Kromě úlohy spojovacího článku by mezi pravomoci těchto úřadů patřily i níže uvedené úkoly, které v současném systému nejsou dobře zajištěny:
– racionalizace sítě škol, na úrovni SŠ koordinace různých proudů tak, aby žákům byl nabídnut optimální rozsah vzdělávacích příležitostí;
– spolupráce s magistráty velkých měst;
– spolupráce na rozvoji a modernizaci vzdělávacích programů;
– aktivní účast na hodnocení studijních výsledků (testování, externí zkoušky);
– vytvoření středního článku účinného fungování mnoha podpůrných služeb pro školy, učitele a ministerstvo;
– spolupráce s ostatními orgány, jako např. úřady práce, podniky, komorami.


Č. 11: Ustavit v plném rozsahu rady škol s cílem posílit vztahy mezi školami a obcemi

Specifickým rysem českého vzdělávacího systému je významné postavení ředitelů škol. Převládá názor, že dané uspořádání kladně ovlivňuje řízení a práci škol.

Na druhé straně je třeba posílit vztahy mezi školami a místem, ve kterém fungují. Ustavení rad škol , které umožnila novela školského zákona z r. 1995, bylo prvním krokem k demokratickému řízení škol.
Examinátorský tým navrhuje, aby zakládání rad škol bylo pro všechny školy zákonnou povinností, aby se z nich staly nástroje komunikace mezi školami a jejich prostředím. Rady by měly mít charakter poradního orgánu, ale postupy jejich práce by měly být v celé zemi jednotné. Tým si uvědomuje, že rodiče a zástupci obce a zaměstnavatelů mají často velmi malý zájem o rady škol a že toto doporučení nelze provést ihned. Přesto jde ale o jediný způsob, jak zajistit, aby se autonomní školy vyvíjely jako demokratické instituce.

Vybrala Jana Hrubá


Aktuální komentář

Národní zpráva i hodnocení stavu školství v ČR experty OECD, která již vyšla v Paříži anglicky a francouzsky a s kterou se může v těchto dnech seznámit naše odborná veřejnost i v české verzi, se těší stále větší pozornosti. Je potěšitelné, že v těchto materiálech nalézají podněty a inspiraci nejen příslušné orgány státní správy ve školství, ale že v ní hledají odpovědi na řešení aktuálních problémů i školy, jejich ředitelé a učitelé, jejich zájmové organizace i profesní sdružení. Svědčí o tom mj. i výměna názorů, k níž dochází v posledních týdnech na stránkách odborného tisku.

Předmětem diskuse, která sotva začala a v níž bude žádoucí vyjasnit mnohé aktuální otázky dalšího směřování našeho školství i způsobů jeho řízení, jsou – nejobecněji vyjádřeno – otázky demokratického pojetí řízení a správy v oblasti vzdělávání. Domníváme se, že jde o to, jak v současných společenských podmínkách chápat žádoucí míru i adekvátní mechanismy deregulace i regulace, centralizace i decentralizace, jakož i oblasti, v nichž je chceme uplatňovat. Jde o hledání optimální míry autonomie škol, která bude respektovat nezastupitelné funkce centra, zejména pokud jde o koncepční otázky obsahového zaměření a strategie rozvoje školství s využitím příslušných nástrojů legislativních, ekonomických a evaluačních. Současně však i takové míry autonomie, která bude podněcovat tvořivou aktivitu a iniciativu škol a učitelů.

Všichni si uvědomujeme, že transformace školství, která se odehrává ve složitých společenských podmínkách, je dlouhodobý, obtížný proces, jehož úspěch podmiňuje – odhlédneme-li od mnoha objektivních faktorů – otevřenost, vzájemná důvěra a soustavná komunikace mezi zúčastněnými aktéry – školami, učiteli a všemi stupni řízení a správy školství.

Je snad zbytečné připomínat, že demokratické řízení neznamená pouze adekvátní vertikální rozložení pravomocí a odpovědností mezi jednotlivými stupni řízení. Jde i o horizontální rovinu, kde mohou dostat příležitost k diskusi od školy až po ministerstvo všichni partneři, od nichž očekáváme porozumění a spoluúčast nejen při tvorbě vzdělávací politiky na jednotlivých stupních řízení, ale i při jejich realizaci.

Lze jen uvítat, že k těmto aktivním přístupům, doporučeným i ve zmíněných zprávách pro OECD, se hlásí i vedení MŠMT a k seriózní společné diskusi odbornou veřejnost vyzývá.

Středisko vzdělávací politiky PedF UK
PhDr. František Bacík, CSc.
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