Umíme využívat svá práva?

(Některé myšlenky z vystoupení PhDr. Karla Rýdla na PAU)

Co je nejdůležitější v novelách školských zákonů z hlediska autonomizace školy?

Síť škol – podmínky zařazování a vyřazování

* Podmínky jsou dány zákonem, není možno je ovlivnit, ale musí se respektovat. Zařazené školy dostanou prostředky a musí přijmout kontrolu.

* U nás ještě nedozrála možnost existence škol nezařazených do sítě. Např. v Německu mají rodiče možnost založit si a financovat školu, jakou si představují pro své děti (tzv. volné školy). Berou na sebe zodpovědnost za to, že dosáhnou státní dotace a uznání vysvědčení třeba až po několika letech existence školy. K tomu u nás zatím chybí mezi lidmi nakumulovaný kapitál i odvaha k zodpovědnosti.

* V našem systému daní se zatím neuvažuje o možnosti přímé daně na vzdělání. Stát sám peníze na vzdělání nemá, přerozděluje naše peníze z daní. Zatím zcela chybí kontrola, kam tyto prostředky jdou. Jedním z předpokladů demokratické společnosti je podílet se na kontrole prostředků, které dáváme ve formě daní ve prospěch veřejných zájmů. Tím se teprve vytvoří prostředí, které umožňuje pluralitu škol a místní autonomii.

* V této republice je spousta nadšených a vzdělaných učitelů, kteří chtějí učit podle nových idejí. Jakmile však narazí na mantinely postupu do dalších tříd a nepochopení kolegů, končí, zkolabují. Jestliže se člověk stane osobou veřejnou, neoficiálním mluvčím nějakých idejí ve veřejnosti, musí si uvědomit svou zodpovědnost za tyto ideje. Nepřestoupit hranici osobních rizik je právo volby, znamená však, že tento člověk nebyl vnitřně přesvědčen.

* Jestliže chceme naplnit své představy o tom, co chceme dělat, musíme jít za ostatními lidmi a přesvědčit je. Nečekat, že přijdou za námi, stejně jako nečekat na informace – musíme si je sehnat. Je třeba být v těchto věcech aktivní, což v minulosti nebylo žádoucí. Pořád jen čekáme na směrnice a povolení. V demokratické společnosti platí: Co není výslovně zakázáno, je povoleno. Je to věcí prosazení vlastního přesvědčení. 

* Každý má kolem sebe svobodný prostor, který musí využívat, protože v tom je naplnění smyslu jeho života. Kolem jsou další lidé, kteří také mají svůj prostor. Totalitní společnost má mechanismy na prosazení zájmů silnějšího. V demokratické společnosti je to záležitost dialogu, komunikace, tolerance. Je nepřípustné narušit silou svobodný prostor někoho jiného. Názor je třeba prosadit diskusí, přesvědčením, argumenty. Vzájemným předáváním části prostoru se náš vlastní prostor zvětší. Je to neustálá komunikace, aktivita občanů. Oni pak určují, jak vypadá společnost.

* Nikdy se neprosadila školská reforma, kterou nevzali za svou učitelé. Naše republika má v počtu reforem ve světě primát – za posledních 40 let jich máme za sebou asi 15. Nikdy nebyly dotaženy do konce, tzn. nebyly ověřeny. Státu nešlo o perspektivu fungování do dalších let, šlo o to, aby se uhasily věci, které hořely, které latentně existovaly. Založení školských reforem bylo přesně opačné, než má být. Navíc šlo o změny ve strukturální oblasti, ve vnějším krunýři – to je nejjednodušší, to je hned vidět. Vnitřní reformu nedělal nikdo.

* Naše legislativa jde opět na strukturální změny, např. pevně stanovený první stupeň jako pětiletý. Proč by to nemohlo být podle místních podmínek jinak? To by umožnil pouze zákon o vzdělání, nikoli zákon o škole jako instituci. Zákon by měl dát rámcové podmínky a naplňování by mělo být věcí místních podmínek. Takový zákon by mohl fungovat třeba dvacet let a umožňoval by permanentní reformu vnitřní atmosféry školy bez politizace školství jako sféry, protože by byla v rukou profesionálů, tj. učitelů a rodičů. Ti vědí o dítěti nejvíce a musí mít v rukou rozhodující kompetence.

* Dnes nemáme mechanismy, abychom mohli zjistit, jaké problémy si škola může vyřešit sama a jaké už musí řešit společnost. Všechno se hází na školu, ať si to škola vyřeší. Ve společnosti nejsou zakotveny základní předpoklady kultury posuzování školy jako instituce, která nám umožňuje rozvíjet demokracii v místě a ještě navíc vychovávat děti pro jejich budoucí společnost. To znamená, že škola má dvojí funkci – ukazuje dětem, jaké jsou problémy ve společnosti, a sama ve své činnosti předvádí, jak by demokracie měla fungovat. Škola by měla být vzorem demokratické společnosti.

* U nás je velká politizace školy. Přečtěte si znovu programy všech stran – a zjistíte, že všechny bez výjimky se hlásí k podpoře autonomie školy. Zeptejte se poslanců, jak to podporovali. Zčervenají, protože nedělali nic – protože je nikdo do toho netlačil, protože občané seděli a koukali. Bude trvat dlouho, než budeme za změnami v novele vidět možnosti, které se lidem dávají do rukou.

Rady škol:

* Poskytují možnost dalšího zapojování zájemců z řad veřejnosti o činnost školy jako instituce do jejího rozvoje. Přitom bude problémem shánět rodiče, kteří by byli ochotni v nich pracovat, protože do této doby tam, kde pokusně fungovaly, nebyly rozhodovací kompetence. V novele už kompetence jsou, ale je otázka, zda nepřicházejí pozdě. Určité nadšení mezi rodiči začíná vyprchávat. Novela dává možnost rozvíjet a formulovat si demokracii v místě. Tímto způsobem můžete pronikat do složitostí autonomie školy.

* Posttotalitní režimy ve východní Evropě mají velice liberální školské zákony (např. Rusko, Polsko a další). Vytvořily mnohem širší prostor, než vůbec obyvatelstvo může naplňovat. Mnoho prostoru zůstalo nevyužito. Lidé čekají, až jim někdo řekne: „Jste svobodní občané. Můžete se rozhodovat samostatně. Nebojte se, budu vás osobně řídit."

Náš stát také poskytl prostor, ovšem spíš proto, že chtěl být liberální, bez široké diskuse zdola. Nedal však pojistky, proto se mu to vymklo z rukou. Vysokoprocentní dotace všem školám dal hned. Všichni zlatokopové, kteří tehdy zakládali školy, aby vydělali, jednali vlastně legálně, protože nebyly vymezeny mantinely. Chovali se tržně, ale tím celou myšlenku začali diskreditovat.

* Vývoj šel opačně – liberální novela a potom její osekávání. Tím je vám zdánlivě bráněno v dalším rozvoji iniciativy. Kdo dělá alternativy, je považován za „anomální zvířátko", které budí pozornost a je potřeba ho okamžitě eliminovat. Z obecné školy se díky způsobu, jakým je prosazována, bohužel stává jediná oficiální alternativa. Když se alternativní způsoby výuky nebudou vyvíjet postupně dál, začnou krnět, skřípat, začnou být formální a umírat. Lidé, kteří to na začátku posouvali rychle kupředu, začínají být unaveni. Není vidět, že by se vrhali znova do možností, které teď zákony umožňují, protože mají osobní negativní zkušenosti. To však není vina těchto lidí.

Výroční zprávy:

* Umožňují informovat veřejnost nejenom v místě, ale na celostátní úrovni o profilaci školy. Výhodou novely je, že přesně specifikuje, co v nich má být. Teprve praxe však ukáže, co to přinese. Zda se zprávy uloží v Přerově do muzea, nebo zda se s nimi bude pracovat – na úrovni inspekce, ministerstva, obce, školy. Výroční zpráva nemusí být jen suchým výčtem statistických údajů, může být udělána problémově, jako výzva k řešení. Rada školy ji může také pojmout jako motivační materiál pro sponzory školy. Dnes už není problém sehnat peníze od sponzorů v místě, když se za tím skutečně jde. Musíme se to jen naučit. 
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