STAVEBNÍ KAMENY PROGRAMU IDEA PRO ČESKÉ ŠKOLSTVÍ


	Podoba vzdělávací soustavy je výrazem minulých představ společnosti o vlastní budoucnosti. Zájem o rozvoj školství odpovídá v každé době tomu, do jaké míry si občané i politici uvědomují souvislost mezi vzdělaností a dalšími předpoklady úspěšného rozvoje státu. 
	Ani dnes tomu není jinak. Chceme proto dát podnět k utváření nového obrazu českého školství. Vychází z představy o budoucí české společnosti a o jejím důstojném místě v Evropě i ve světě. Tedy z představy plnohodnotného života ve svobodné demokratické společnosti, v níž každý jednotlivec ponese osobní odpovědnost za vlastní osud.

	Vzdělávací potřeby
	Vzdělávací soustava moderní demokratické společnosti musí co nejlépe uspokojovat vzdělávací potřeby těch, jimž má sloužit. Zvláště dětí a mládeže, ale i dospělé populace. Potřebu dále se vzdělávat, zvýšit si kvalifikaci či získat novou totiž pociťuje také stále větší část dospělých občanů. Rovněž životní styl mnoha důchodců je aktivnější, než bývalo zvykem.
	Děti už nesmějí být vtlačovány do schematizujících šablon a jednotných osnov a učebních plánů. Úkolem škol není plnit dětské hlavy znalostmi, které kdosi prohlásil za důležité. Vědění, tvůrčí schopnosti, osobní předpoklady, nadání, aktivita a odpovědnost se efektivně rozvíjejí jen tehdy, když škola může respektovat osobnost dítěte. Musíme našim dětem konečně přiznat právo na rozvoj vlastních jedinečných schopností a nadání. Dorůstající generaci se musí dostat vzdělání ve školách, jejichž různorodá nabídka bude odpovídat odlišnosti a rozmanitosti lidí, bohatství jejich schopností, sklonů a cílů, a také přirozené touze svobodně je rozvíjet a naplňovat.
	Jednotné osnovy se během posledních čtyřiceti let vyvinuly v nástroj řízení školství, jehož uplatňování poznamenalo úroveň výsledků práce škol tíživěji a zhoubněji než mnohé jiné zásahy. Z úvah o obsahu osnov se již dávno vytratili žáci. Zůstaly pseudovědecké snahy o miniaturizaci vědních oborů, jejichž výsledek odvádí pozornost učitelů od podstatných problémů rozvoje dítěte. Pokládáme nadále za nepřípustné, aby k rozhodnutím, která mají pro výchovu a vzdělávání dětí zásadní význam, docházelo v úzkém kruhu pracovníků výzkumných ústavů a několika úředníků ministerstva školství. 
	Stále více učitelů a rodičů chápe, že skutečné hodnoty vzdělání jsou mnohem blíže trvalému rozvinutí duševních a tělesných dovedností než dočasnému předání jistého objemu znalostí. Rozsah povinného společného základu může představovat menší část obsahu dnešních osnov několika vybraných předmětů. Obrovská setrvačnost školství přitom zaručuje, že i úplné zrušení osnov by se v nejbližších letech projevilo ve školství jen zanedbatelně. Stmelující vliv jednotných osnov, které stejně mají jen málo společného se znalostmi, s nimiž žáci školy opouštějí, našemu školství rozhodně nechybí. Základním východiskem našeho pojetí proměny české školy je naopak poznání, že vzdělávací potřeby lidí jsou velmi rozmanité, ať jde o cíle a obsah vzdělání, o formy a metody výuky nebo způsoby učení. Navíc se mění stejně rychle jako svět kolem nás. 
	Podoba školské soustavy a každá škola musí tuto rozmanitost a pohyb uznat a vycházet svým žákům vstříc. Nesmějí je jako dosud nutit, aby se smířili s nepříliš nápaditou a zastaralou nabídkou. 
	Pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí však nevznikne jako výsledek práce úředníků. Předpisy nemohou detailně určovat ani rozsah a skladbu nabídky vzdělání. Bude do značné míry výsledkem spontánní aktivity, iniciativy a zájmů učitelů a rodičů, škol a obcí, sdružení občanů, profesních organizací, komor a cechů, nadací, podnikatelů, církví a dalších součástí moderní občanské společnosti. Ti všichni, státní školy nevyjímaje, budou svobodně a za stejných právních a ekonomických podmínek nabízet vzdělávací služby. Státní správa je bude smět omezovat jen v tom rozsahu a takovým způsobem, který stanoví zákon. 
	V takovém legislativním rámci se naše školství ocitne vůbec poprvé a rozvoj nejrůznějších forem vzdělávání proto teprve proběhne. Vzdělávací instituce na všech úrovních ožijí. Jejich síť se stane aktivním, mnohotvárným organismem, schopným samovolného vývoje bez poručníkování aparátu státní správy. Strukturou, která se dokáže pružně a sama přizpůsobovat poptávce v celé její šíři a rozmanitosti. Školství tak postupně dospěje do stavu, který každému jednotlivci umožní svobodnou volbu mezi rozmanitými vzdělávacími drahami v souladu s jeho osobními cíli, potřebami i schopnostmi. Co nejdříve musí vedle sebe svobodně existovat rozdílné školské kultury, nesené různými přístupy učitelů a bohatstvím vzdělávacích potřeb žáků. Budoucností školství je smíšený les, nikoli monokultura.

	Úloha státu
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	Dosažení plurality ve školství však vyžaduje nové pojetí státní školské správy a školského dozoru a vytvoření právní a finanční rovnoprávnosti škol. I jinde ve světě je důsledkem dnešního pojetí státní správy ve školství omezená schopnost státního školství pružně a pohotově reagovat na přirozený vývoj vzdělávacích potřeb a cílů občanů. Dalším, neméně znepokojujícím důsledkem, je větší či menší jednotnost státem řízených škol ‑ u nás až skličující uniformita vzdělávací soustavy jako celku. Tradiční úloha státní správy ve školství se přežívá, protože už nepřináší uspokojivé výsledky. Sílící nespokojenost se státním školstvím je celosvětovým jevem. 
	Cest, na nichž každá škola může časem získat vlastní tvář, je nepřeberně, ale jedno mají společné. Dosavadní metody řízení škol státem jsou na nich nepoužitelné, a je proto třeba hledat jiné. Proměna našeho školství může být úspěšná jedině tehdy, když ji začnou postupně a spontánně uskutečňovat sami učitelé na základě měnících se celkových i místních podmínek. Neskončí ve slepé uličce jedině tehdy, když její právní rámec ponechá každé škole co největší prostor pro její iniciativu a tvořivost. Hlavní příčiny dnešní úrovně školství nejsou na školách, ale v systému, který je řídí. 
	Stát především musí ‑ stejně jako v každé jiné sféře společnosti ‑ stanovit jasná, dlouhodobě a všeobecně platná obecná pravidla, upravující právní i ekonomické podmínky pro poskytování a získávání vzdělání, která současně ochrání přirozený zájem na rozvíjení vzdělanosti obyvatelstva. Tato pravidla budou respektovat právo svobodné nabídky vzdělání, jeho různých forem, obsahů i metod a právo svobodného výběru vzdělávací cesty. Stát musí dbát na dodržování obou principů a vytvářet pro jejich naplňování co nejlepší podmínky. Ochrana konkurenčního prostředí, tedy především dohled nad dodržováním pravidel hry a zamezení vzniku územně či jinak podmíněných monopolů, zůstane velmi významnou funkcí státu. 
	Školský zákon, který by měl všechna zmíněná pravidla obsahovat, nesmí konzervovat vzdělávací strukturu omezujícím výčtem typů škol. Dnešní úprava již nevyhovuje pro svou malou rozmanitost a nepružnost. Úsilí vkládané do úvah o nových celostátně zaváděných typech škol a do vypracování schémat prostupnosti a návaznosti dnešní nebo i obohacené, ale pevně dané struktury škol, nepokládáme za významné. Neřeší podstatu dnešních problémů. Podmínky pro přirozený rozvoj školské soustavy je možné vymezit tak, že zákon určí, co škola a učitel nesmějí. Přirozený vývoj školství může začít již dnes, bez další zbytečné a nákladné strukturální "přestavby".
	Stát musí podporovat všechny iniciativy jednotlivých škol či skupin učitelů nebo jiných osob, zaměřené na lepší uspokojení vzdělávacích potřeb v místě jejich působení. Sama podpora může mít řadu forem. Půjde například o finanční dotace prací spojených s přípravou nových vzdělávacích programů a různých experimentů, o zprostředkování zahraničních stáží pro učitele a ředitele škol, o podporu vzniku horizontálních odborných sítí učitelů, o pomoc při vyhodnocení úspěšnosti realizovaného projektu apod. 
	Dále bude stát aktivně podporovat ty místní změny ve struktuře a podobě škol a ostatních vzdělávacích institucí, jejichž cílem bude lepší uspokojování potřeb nejrůznějších objektivně znevýhodněných skupin ‑ národnostních menšin, dětí podprůměrně či nadprůměrně nadaných, zdravotně postižených, dětí z řídce obydlených oblastí, rekvalifikujících se občanů, důchodců apod. I když už nebude jediným investorem do vzdělanosti obyvatelstva, zůstane stát zárukou toho, že nebude docházet k nežádoucí diskriminaci v přístupu ke vzdělání. 
	
	Financování vzdělání
	Základním předpokladem proměny školství je změna způsobu financování vzdělání. Chceme vytvořit systém financování ve školství, který by nebrzdil, ale naopak stimuloval přirozený rozvoj školské soustavy a byl objektivnější než dosavadní metody rozepisování státních dotací školským úřadům a jednotlivým školám. Jeho základní myšlenkou je, že financování škol nebude odvozováno od "vyjednávání" s nadřízenými úřady, ale od rozsahu a kvality služeb, které škola skutečně poskytuje, tedy především od počtu žáků a studentů, kteří si ji svobodně zvolí.
	Školy si začnou žáků a studentů opravdu hledět až tehdy, když státní prostředky na vzdělání budou dostávat od nich, a nikoli od orgánů státní správy. Nový systém financování má umožnit, aby o použití naprosté většiny státních prostředků určených na vzdělání rozhodovali studenti či rodiče každého žáka (u starších dětí budou samozřejmě přihlížet i k jejich přáním). Stát tedy postupně přestane financovat vzdělávací instituce přímo ‑ většinu rozpočtu každé školy budou tvořit státní prostředky, které jí přinesou žáci, jež získá. Obecní prostředky, dary od různých sponsorů a institucí, a všechny ostatní příjmy budou představovat další zdroje rozpočtu škol. 
	Chceme dosáhnout toho, aby se ekonomická situace vzdělávacích zařízení dostala do přímého vztahu se spokojeností dětí a rodičů. Podobný cíl u zdravotnických zařízení a příjmů lékařů sleduje zavedení zdravotního pojištění. Není také pochyb o tom, že pak školy i nemocnice začnou se získanými prostředky účelněji hospodařit. 
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	Nový systém financování musí garantovat základní záměry školské politiky. Za prvé je pomocí něj třeba zajistit co největší svobodnou možnost vlastního výběru školy a vzdělávací dráhy ze strany rodičů žáků a studentů. Za druhé je nutné zajistit rovnost příležitostí získat vzdělání; žádný žák či student by neměl být diskriminován (v daném případě ekonomicky) nebo naopak zvýhodňován oproti jiným. Za třetí musí nový systém financování prostřednictvím ekonomických nástrojů vést k co nejvyšší efektivnosti při vynakládání finančních prostředků.
	Dále je nezbytné naplnit dvě důležité zásady. První zásadou je maximální otevřenost, srozumitelnost a průhlednost systému financování. Rozhodování o pravidlech sestavování rozpočtu se stane věcí veřejnou a hledáním společného konsensu. Každý, kdo o to bude stát, bude mít možnost seznámit se s rozdělením rozpočtu školství, s tím, kdo kolik dostal a proč. Druhou zásadou je přesunout rozhodování o využívání finančních prostředků na co nejnižší úroveň. S přesunem těchto pravomocí je ovšem nerozlučně spjat stejný proces přesunu zodpovědnosti. 

	Autonomie škol
	Jsou‑li školy financovány přímo, jako je tomu dnes, je třeba složitě zajišťovat, aby byly státní prostředky vynaloženy žádoucím způsobem. Právní subjektivita škol je sice krokem správným směrem, ale s finanční nezávislostí škol na zájmu žáků a spokojeností jejich rodičů je slučitelná jen krátkodobě. Pokud co nejdříve nezačnou státní peníze následovat žáky do škol, které si svobodně vyberou, povede právní subjektivita škol k růstu chaosu, který může vyvolat opětovné utužení byrokratických metod řízení. 
	Škola se stane klíčovým elementem celé transformace českého školství. Musí proto postupně získat co největší samostatnost, tedy právní, pedagogickou a hospodářskou subjektivitu. Oslabí se vazby na školský úřad a ministerstvo, a naopak výrazně posílí vazby na rodiče, obce, místní instituce a organizace. Skutečnou autonomii nejdříve získají školy se svobodnými a kompetentními učiteli, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout, a mají co nabídnout.
	Přes všechny proklamace autorů četných reforem směli být učitelé po dlouhá léta jen vykonavateli cizích a mnohdy špatných rozhodnutí, jejichž důsledky, například přeplněnost závazných osnov, jim bránily pracovat tak kvalitně, jak by chtěli. Neprofesionální podmínky k práci, spolu s neskrývaným ideologickým nátlakem a nízkou úrovní mezd, přiměly hlavně během posledních dvaceti let mnoho učitelů k odchodu ze školství. Dosud také odrazují mnoho zájemců o učitelské povolání. Schopnost škol chovat se aktivně a samostatně je tím samozřejmě oslabena. Stát proto musí rychle najít cesty vedoucí k rehabilitaci kvalitní práce učitelů.
	Nový systém financování umožní vytvořit rovné podmínky pro státní i soukromé školy. Příklad západoevropských zemí i USA ukazuje, že konkurenční prostředí nutí soukromé školy, aby se zabývaly i žáky s velmi neobvyklými vzdělávacími potřebami. Oba vzdělávací sektory, soukromý a státní, však v uvedených zemích působí odděleně, za rozdílných právních i ekonomických podmínek, které ve svých důsledcích žáky i učitele státních škol zpravidla citelně znevýhodňují. U nás tomuto vývoji můžeme předejít.
	I státní školy budou moci postupně získat autonomii srovnatelnou s autonomií soukromých škol. Bude‑li totiž předem jasné, kolik státních prostředků získá každá škola s každým žákem, stane se kontrola kvality prostřednictvím spotřebitelů účinnějším nástrojem ovlivňujícím úroveň školství a jeho vývoj než nástroje administrativně direktivní. Zvlášť tehdy, podaří‑li se rychle vybudovat fungující informační systém o nabídce, poptávce a jejich vzájemném poměru. Vztahy učitel‑škola a žák‑škola a tudíž i rozhodující vztah žák‑učitel budou založeny na dobrovolnosti, na svobodném rozhodnutí a na možnosti odejít jinam. To se významně projeví na jejich kvalitě. Nutnost orientovat se na zákazníka, nikoli na nadřízený orgán, bude mít rozhodující vliv na úroveň celého školství. 
	Změní se především celkové klima školy. Učitelé se přestanou obávat nekompetentního hodnocení své práce a důsledků, které v minulosti mělo. Budou se moci plně věnovat samostatné tvůrčí práci s žáky. Každá škola pak založí svůj výchovný a vzdělávací program na odpovědnosti učitelů za svou práci a na odpovědnosti žáků za vlastní vzdělání. Na tom, že se chtějí naučit to, co škola nabízí, a na tom, že se dobrovolně podřídí jejím metodám a organizaci výuky. Problémy, které práce učitele přináší, se budou řešit tam, kde vznikají, a těmi, jichž se týkají.
	
	Nástroje proměny školství
	Za jeden z vhodných způsobů distribuce státních prostředků na vzdělání v budoucnosti lze považovat zavedení vzdělávacích účtů. Každé dítě bude mít vlastní vzdělávací účet. Už do kolébky dostane od státu (tedy od daňových poplatníků) určitý obnos, který vytvoří rezervu pro nakládání s každoročním státním příspěvkem. Prostředky ze vzdělávacího účtu použijí rodiče na úhradu školného ve školách a dalších vzdělávacích institucích, které si svobodně vyberou. Stát zaručí, že prostředky na vzdělávacím účtu pokryjí náklady na získání standardního vzdělání, které nahradí dnešní pojetí povinné školní docházky. Stát bude dále podporovat (a to i ekonomicky) skutečný zájem jedince získat vzdělání přesahující státem zajišťovaný standard.
	Výnos vzdělávací daně, která se vydělí z dnešní soustavy daně z příjmu a stane se součástí nové daňové soustavy, bude stát povinen poukázat na vzdělávací účty. Jejím zavedením bude realizován princip solidarity výdělečně činných občanů s dětmi a mládeží bez vlastních příjmů, jehož zachování je nejvýznamnějším argumentem pro účast státu v této oblasti. Díky vzdělávací dani bude každý občan vědět, jak se na financování vzdělání podílí. Daň rovněž zamezí každoročnímu nedůstojnému čekání školství na prostředky, které ve státní pokladně zbudou. 
	Vzájemná informovanost rodičů, učitelů, škol a zaměstnavatelů bude mít pro působení uvedených vztahů klíčový význam. Nejen proto, aby o sobě věděli a snadno se navzájem "našli". Informace o vzdělávacích potřebách žáků, o vzdělanostních aspiracích rodičů ve vztahu k dětem, o situaci na trhu práce a jejích vývojových tendencích umožní školám postupně obohacovat nabídku o nový obsah, formy a metody výuky. Školy budou chtít i muset seznámit veřejnost se svým programem, tedy především s cíli výuky, a jasně vysvětlit, jak jich chtějí dosáhnout. 
	Začnou vznikat informační a poradenská střediska, poskytující služby všem zúčastněným stranám. Nezávislé instituce budou hodnotit úroveň programů jednotlivých škol a úspěšnost jejich realizace. Je zřejmé, že hodnotících kritérií je celá řada a jejich váha se může měnit. To není na závadu. Naopak, pluralita kritérií odpovídá pluralitě vzdělávacích potřeb. Úkolem státu je proto připravit a financovat programy, které podpoří vznik a rozvoj informační a poradenské infrastruktury ve sféře vzdělání.
	Dostupnost objektů, v nichž může probíhat výuka, je jedním z hlavních omezení při vytváření konkurenčního prostředí. Objekty státních škol by měly zůstat majetkem státu nebo obcí, které je budou pronajímat za rovných podmínek jak státním, tak nestátním školám. Budoucí škola bude především společenstvím lidí s podobnými názory na to, co a jak vyučovat, a na to, co a jak se učit. Proto nemá smysl ztotožňovat ji s budovou, v níž působí. Podmínky vzniku soukromých i státních škol dělením státní školy lze právně upravit tak, aby rozhodujícím činitelem byl zájem rodičů a připravenost učitelského sboru školy. Soužití více škol v jedné budově bude upraveno smluvně. Zaručí možnost výběru i v menších místech, a to za stejných dopravních podmínek. 
	Průzkumy veřejného mínění ukazují, že více než polovina rodičů chce, aby jejich děti navštěvovaly soukromou školu. Domnívají se totiž, že se jim v ní dostane kvalitnějšího vzdělání. Velký zájem všech sociálních vrstev o kvalitní vzdělání dokládá i skutečnost, že téměř dvě třetiny rodičů jsou připraveny za kvalitní vzdělání připlácet. Není to snad důkaz, že rodiče věří více autonomním školám a vlastní volbě než dnešní státní správě ve školství? 
	Rozvoj soukromých škol nemusí být provázen změnou vlastnických vztahů k objektům. Soukromým školám ani nemůže jít o zbohatnutí. Jde jim o akademické svobody. O profesionální podmínky k práci, tedy především o možnost rozhodovat o všech důležitých okolnostech výuky. Tato možnost je státním školám bohužel dosud upírána. Vliv soukromých škol však nepochybně změní i podmínky škol státních. Účinná podpora rozvoje soukromého školství je rovněž nejpřijatelnější cestou, jak rychle, ale diferencovaně zlepšit platové postavení učitelů.

	Závěr
	Náš program není ničím větším, ale také ničím menším než vytvořením hlavních předpokladů pro to, aby se české školství mohlo začít opět přirozeně rozvíjet. Víc dnes bohužel nemůžeme čekat od žádného zásahu do školské soustavy a do jejího řízení. Kdo by tvrdil opak, ten buď nechápe hloubku problému, nebo vědomě klame veřejnost.
	Máme poměrně jasnou představu o tom, do jaké školy bychom chtěli posílat své děti. Liší se od školy, kam chodí dnes. Neříkáme však, že jde o nejlepší školu pro všechny děti. Naopak, našimi spojenci jsou ti, kdož chápou, že hledání a prosazování jednotných řešení vede do slepé uličky. Tedy všichni rodiče a učitelé, kteří mají svou vlastní vizi dobré školy a nechtějí nic více, ale také nic méně, než aby ji směli uskutečnit pro své děti a žáky.
	Úrovní nových systémových předpokladů pro další rozvoj školství se zařadíme mezi země, které mají ve školství nejdelší liberální tradice. Mají před námi sice značný náskok, ale současně horší podmínky pro uskutečnění změn, o kterých se tam hodně diskutuje a které navrhujeme. Podmínky na startu jsou totiž u nás přibližně stejné pro všechny ‑ spravedlivější okamžik už budoucnost nenabídne. Naše děti nám neodpustí, jestliže tuto příležitost promarníme.

Odpovědi na otázky Asociace pedagogů základních škol


	1. Jaké doporučujete konkrétní postupy v organizaci výuky a kam až může v této otázce sahat pravomoc státní školy?
	Délka vyučovacích jednotek, jejich členění a seskupování, rozdělení žáků do tříd nebo volba pružnější struktury, počet učitelů přítomných současně v jedné učebně, vnitřní vybavení školy, výběr a způsob používání učebnic a pomůcek, to vše by mělo být plně v kompetenci škol, státní nevyjímaje. Organizace výuky v každé škole bude odpovídat stylu práce učitelů, kteří v ní působí. Stane se jedním z hledisek, podle nichž si žáci a jejich rodiče budou školy vybírat. Proto ji nelze omezovat žádnými pravidly s výjimkou obecně platných hygienických a zdravotních norem. Domníváme se, že neexistují konkrétní postupy vhodné jednotně pro všechny školy. Rušení předpisů, které si dnešní uniformitu vynucují, považujeme za základní předpoklad ozdravění našeho školství.

	2. Jakou volnost by měl mít ředitel při sestavování vlastního učebního plánu?
	Podobně jako její vnitřní organizace, měl by být i učební plán každé školy, státní i nestátní, orientován na uspokojení vzdělávacích potřeb těch žáků, které chce škola získat. Ředitel proto nesmí být při jeho sestavování omezován ničím jiným než zákonem. Takový zákon může stanovit například minimální a maximální celkový počet vyučovacích hodin týdně nebo minimální hodinové dotace několika vybraných základních předmětů. Skladba předmětů a jejich skutečné týdenní dotace, možnost spojit více předmětů v jeden nebo zavést zcela nový ‑ to vše by mělo být plně v kompetenci ředitele. Předpokládáme, že učební plán bude jedním z hledisek, podle nichž si rodiče budou mezi školami vybírat, a stane se součástí dohody či smlouvy mezi nimi a školou.

	3. Doporučujete existenci celostátních osnov? Pokud ano, jak se bude rozsah závazného učiva lišit od dosavadního?
	Asi se shodneme v tom, že každý nástroj s jednotícím účinkem, ať jde o celostátní osnovy, jednotné učební plány, závazné výstupní požadavky nebo standardizované přijímací zkoušky, musí učiteli i škole ponechávat určitou volnost. Naprostá většina pokusů uvést takový nástroj v život však ‑ u nás i v zahraničí ‑ skončila tím, že ani učitelé ani školy ve skutečnosti žádnou volnost nemají. Proto celostátní závazné osnovy nedoporučujeme. Žádná komise pro jejich přípravu se nedokáže dohodnout na tom, co v nich být nemusí (proto nikdy neskončí u 100 %, ale zastaví se až někde mezi 200 % a 300 % toho, co má vůbec smysl probírat a co si také většina žáků ze školy nakonec odnáší). Osnovy ‑ ať je jejich rozsah jakýkoli ‑ odvádějí pozornost učitelů od rozvíjení osobností, tedy schopností, dovedností a postojů každého žáka. Na druhé straně nechceme nikomu bránit v tom, aby provozoval školy, v nichž je většina aktivit podřízena pevným osnovám. Sami však jsme přesvědčeni, že vědomosti nejsou podstatou vzdělání. To, co rozumíme pod pojmem vzdělání, nezávisí tolik na znalostech, které škola předává. Rozhodující je způsob, jakým to provádí. A my bychom chtěli, aby i jednotlivé státní školy - když se jejich učitelé s naším pojetím ztotožní - z něj směly důsledně vycházet.

	4. Jak bude moci ředitel školy s právní subjektivitou ovlivňovat výši příjmů školy ze státního rozpočtu?
	Prostředky ze státního rozpočtu určené na provoz škol a mzdy učitelů budou následovat žáky, což znamená, že čím více žáků škola svou přitažlivou nabídkou získá, tím větší bude objem státních prostředků, jimiž bude disponovat. (Při diskusích o této zásadě jsme se setkali s obavami, že popsaná logika financování povede ke zvýšení počtu žáků ve třídách. Všichni rodiče však chápou, že počet dětí ve třídě je pro kvalitu výuky rozhodující. Stane se proto jistě jedním ze základních hledisek, podle nichž si budou školu vybírat. Nevylučujeme ani to, že stát bude počet žáků ve třídě regulovat do té doby, než nabídka převýší poptávku. Navíc budou mít školy také příjmy z nestátních zdrojů.) Státní prostředky, které se na školu dostanou s žáky, však nebudou jediné. Stát musí připravit, vyhlásit, řídit a financovat rozvojové programy, které jednotlivým školám umožní zkvalitnit nabídku těch služeb, o které budou rodiče projevovat zájem.

	5. Ze kterých hlavních zásad by měl vycházet příští školský zákon?
	Měl by především vycházet z ústavy (viz naše odpověď na otázku 15). Dnešní zákonná úprava dává ministerstvu a školským úřadům, jako výkonným orgánům, nepřiměřeně velkou moc. Nedemokratickými metodami, které se ovšem demokraticky tváří, se tak rozhoduje o všech podstatných otázkách, které určují podobu našich škol. Hlavní obecná zásada se proto týká pojetí zákona a jeho aplikace. Ti, kdož vzdělání nabývají nebo poskytují, budou smět dělat všechno, co jim zákon nezakáže. Orgány státní správy je naopak budou smět omezovat jen v případech, kdy je k tomu zákon zmocní, a způsobem, který zákon určí. Dále by zákon neměl činit velké rozdíly mezi různými cestami ke vzdělání. Proto by se také neměl nazývat školským zákonem, ale zákonem o vzdělávání.

	6. Které otázky by měly být řešeny právními předpisy a kde by měla začínat pravomoc škol?
	Pravomoc škol by měla začínat tam, kde bude končit zákon.
(k první části otázky viz naše odpověď na otázku 16)

	7. Jakými právními a ekonomickými nástroji bude stát podporovat vzdělávání podprůměrně či nadprůměrně nadaných dětí? Jak v současné době řešit rozpor mezi hromadným charakterem výuky a individuálními schopnostmi žáků?
	Domníváme se, že příčiny rozdílné úspěšnosti, s níž žáci procházejí dnešní školou, jsou z velké části na straně jednotné školy. V našem pojetí povedou vztahy mezi školou a rodiči k tomu, že centrem pozornosti učitele nebudou osnovy, ale každý jednotlivý žák. K lepšímu uspokojení potřeb "nestandardních dětí" přispěje i rozmanitější nabídka vzdělávacích příležitostí, která se vytvoří přirozeně. 
	Rozpor mezi hromadným charakterem výuky a individuálními schopnostmi žáků v podmínkách jednotné školy zásadním způsobem řešit nelze.

	8. Jaký předpokládáte právní vztah mezi rodiči a školou?
	Náš návrh vychází z toho, že státní prostředky budou žáka následovat do té školy, kterou si spolu s rodiči svobodně vybere. Předpokládáme proto, že vztah mezi školou a žákem (rodiči) by měl být upraven smlouvou o poskytování vzdělávacích služeb. V tomto právním dokumentu by se na straně jedné vzdělávací instituce zavazovala poskytovat studentu vzdělávací služby ve stanoveném rozsahu, stanoveným způsobem a za stanovenou cenu. Na straně druhé by se žák a jeho rodiče zavázali, že se podřídí požadavkům školy specifikovaným smlouvou (například jejímu školnímu řádu) a případně uhradí tu část školného, kterou nepokryjí státní prostředky. Předpokládáme přitom, že státní prostředky budou i nadále pokrývat náklady na standardní vzdělávací služby.

	9. Podstatnější rozvoj soukromého školství je možný jen na úkor státního. Jakou úlohu ve vaší představě budou mít soukromé školy? Jak má stát podporovat rozvoj soukromých škol?
	Nepředstavujeme si, že by soukromé školy měly mít ve srovnání se státními nějaké výhody nebo nevýhody. Stát bude jedním ze subjektů, který může školy zřizovat a provozovat, a v našem pojetí k tomu bude mít stejné právní a ekonomické podmínky jako kdokoli jiný. 
	Rodiče mají o umístění dětí v soukromých školách velký zájem. Stát, jehož zájmy koneckonců nelze definovat jinak než souhrnem zájmů jeho občanů, by proto měl rozvoj soukromých škol odpovídajícím způsobem podporovat. Pokud zájem o ně potrvá, pak i "na úkor" státních škol. Součástí našeho programu je návrh mechanismu, který umožní vznik nových škol ‑ soukromých i státních ‑ dělením státní školy. Nutnou a současně postačující podmínkou bude zájem rodičů a učitelů.

	10. Kterou z uvedených otázek považujete za nejpodstatnější?
	Většina doporučení k "léčbě" našeho školství se snaží odstranit některý z projevů choroby, místo aby hledala jejich společnou příčinu. Ta podle našeho názoru není na školách, ale v systému, který je řídí. Protože ho chceme změnit, popsali jsme ve svých návrzích především naši představu o financování vzdělání a o nutných legislativních změnách. Všechny předložené otázky vítáme jako příležitost seznámit veřejnost i s tím, jak se naše návrhy promítnou do života škol. Žádnou z nich však nemůžeme označit za nejpodstatnější.

	11. Jak bude kontrolována kvalita znalostí žáků na různých typech škol? Jak bude zajištěna srovnatelnost jednotlivých škol?
	Množství znalostí bývá někdy ztotožňováno s kvalitou vzdělání, což vede k přeceňování významu nástrojů, jejichž uplatňování přivedlo naše školství k dokonalé uniformitě (viz naše odpověď na otázky 1, 2 a 3). Pluralitě vzdělávacích potřeb odpovídá pluralita kritérií, jimiž budou nejrůznější instituce, státní i nezávislé, hodnotit vzdělávací programy škol a úspěšnost jejich realizace. Významnou úlohou státu je podpora jejich vzniku a činnosti. Na informovanost rodičů, učitelů, škol i zaměstnavatelů klade náš projekt velký důraz. Musí však být všestranná a na jejím zajištění se musí podílet stát. Kontrola kvality znalostí byla jedinou skutečně pedagogicky orientovanou a vykonávanou funkcí státní inspekce a podle našeho názoru nelze říci, že by se na znalostech žáků projevila žádoucím způsobem.

	12. Jak bude zaručena kvalita učitelů státních škol?
	Problém má dvě části (nebo pět, jak se to vezme). Jednak je třeba připravit kvalitní učitele, přilákat je do státního školství a udržet je tam. I kvalitní učitelé však ve státních školách ‑ na rozdíl od škol soukromých ‑ zatím nemusejí a v mnoha ohledech ani nemohou pracovat tak, jak nejlépe umějí. Druhá část problému tedy spočívá v tom, jak vytvořit pro kvalitní práci prostor, a jak k ní učitele motivovat. Zkušenosti v zahraničí nás utvrzují v přesvědčení, že kvalitní práci učitelů nelze zajistit povinným školením, častou inspekcí ani žádnými jinými administrativními nástroji. Fungující systém motivace učitelů lze založit jedině na tom, že školy budou závislé na spokojenosti rodičů, kteří si je vyberou pro své děti. Chceme dosáhnout toho, aby se rodiče, jako spotřebitelé, naučili škole lépe rozumět. Jak nám napsal pan Bohumil Kohout, ředitel 2. základní školy v Žatci, "nedospějí k tomu všichni ani v jednom okamžiku ani ihned. Projdou obdobím tápání a hledání, budou se mýlit. Tuto nepříjemnou etapu ale nelze přeskočit, vyloučit. Neexistuje metoda, která revolučně zlomí laickost a povrchnost nazírání veřejnosti na školství."

	13. Podle kterých zásad by měla být utvářena struktura vzdělávacího systému?
	Pokud bude struktura vzdělávacího systému utvářena uměle, bude trpět stejnými základními nedostatky jako ta dnešní. Tedy především tím, že se nedokáže přizpůsobovat změnám, k nimž v naší společnosti dochází a bude docházet v ještě větší míře než dosud (změny na trhu práce, rostoucí zájem o nestátní školy, neustálé změny cenových proporcí, naléhavá potřeba stimulace hospodárného chování všech subjektů, privatizace apod.). Vzdělávací systém na ně může pružně reagovat jedině tehdy, když přirozená přizpůsobivost škol nebude administrativně omezována. Struktura vzdělávacího systému smí být omezena jedině zákonem, který musí zaručovat jak svobodnou volbu vzdělávací cesty, tak svobodu nabídky vzdělávacích služeb. Tedy pluralitu ve vzdělávání, a to i uvnitř státního sektoru.

	14. Pojetí a cíle vzdělání
	Pokusíme se dát na nekonkrétní otázku co nejkonkrétnější odpověď. Podobně jako v medicíně je základním pravidlem nepoškodit pacientovo zdraví, musí být hlavní zásadou vzdělání co nejvíce respektovat jedinečnost každého žáka. Cesta za vzděláním nikdy nekončí a je nedílnou součástí života každého člověka. Měla by proto odrážet jeho rozmanitost a pohotově reagovat na změny, které se v něm odehrávají. Jsme přesvědčeni, že vzdělání má člověku umožnit, aby své schopnosti a záměry dokázal uvádět do souladu s realitou okolního světa. Aby se jí dokázal nejen přizpůsobit, ale byl také schopen utvořit si na ni vlastní názor. A především, aby ji dokázal měnit.
	Naše pojetí vzdělání však nechceme nikomu vnucovat jako jediné správné. Víme dobře, že existují i jiná, podstatně odlišná. Přestože s nimi nesouhlasíme, přiznáváme jejich zastáncům právo na jiný názor, ale nejen to. Jsou‑li to učitelé, přiznáváme jim právo vyučovat i na státní škole v souladu se svým pojetím. Jsou‑li to rodiče, přiznáváme jim právo své děti do takové státní školy posílat. Stejná práva bychom ovšem měli mít i my.

	15. Uveďte přesné znění návrhu textu o školství, který má obsahovat ústava.
	Vzdělání
(1)	Každý má právo na vzdělání. Každý občan má právo vybírat sobě a svým dětem takové vzdělávací instituce, obsah, formy a způsoby výuky, které on sám považuje za nejvhodnější.
(2)	Povinností státu je umožnit, aby vzdělávací instituce mohly vznikat, vyvíjet se a zanikat přirozeně a samostatně podle požadavků občanů a za rovných právních a ekonomických podmínek.
(3)	Těm, kdož jsou v přístupu ke vzdělání objektivně znevýhodněni, poskytuje stát zvýšenou podporu. Přístup ostatních jednotlivců ke vzdělání stát podporuje rovnocenným způsobem.
(4)	Každý má právo na pomoc státu při rozhodování o svém vzdělání.
(5)	Právo poskytovat vzdělávací služby může být omezeno pouze zákonem.
(6)	Stát je povinen poskytnout každému jednotlivci dostatek prostředků, aby mohl získat povinné vzdělání v rozsahu stanoveném zákonem. Kde a jak toto povinné vzdělání získá, záleží plně na vůli jednotlivce.

	16. Jaké otázky ve školství a vzdělávání mají upravovat zákony, jaké mají upravovat vyhlášky, a jaké nemají být legislativně upraveny vůbec?
	Zákony mají přesně a jednoznačně definovat vzájemný vztah jednotlivce, vzdělávací instituce a státu.
	Vztah jednotlivce a státu se týká především rozsahu a obsahu povinného vzdělání, výše státního příspěvku na vzdělání, na který má jednotlivec nárok, povinnosti státu zajistit, aby jednotlivec mohl povinné vzdělání získat, povinnosti státu poskytnout mu pro rozhodování o jeho vzdělání potřebné informace, a konečně podmínek, které musí občan splnit, chce‑li poskytovat vzdělávací služby.
	Vztah vzdělávací instituce a státu se týká podmínek, za nichž vzdělávací instituce mohou vznikat, působit a zanikat. Dále podmínek, za jakých bude možno hradit jejich náklady nebo jejich část ze státních prostředků (zákon například může vzdělávacím institucím uložit povinnost poskytovat orgánům státní správy informace o svých vzdělávacích programech). Dále musí zákon vymezit strukturu státní správy a samosprávy ve školství a její působnost.
	Pokud jde o vztah jednotlivce a vzdělávací instituce, může zákon stanovit náležitosti dohody či smlouvy upravující jejich vzájemný vztah.
	Vyhlášky, pokud vůbec mají být, mohou upravovat vztah ministerstva a orgánů státní správy ve školství, jejich vnitřní strukturu, procedurální otázky apod.
	Bez legislativní úpravy musí zůstat struktura školské soustavy, obsah výuky nad rozsah povinného vzdělání a formy a metody vzdělávání. Pokud se někdo obává například toho, že některé školy budou propagovat rasismus nebo fašismus, nechť si uvědomí, že to odporuje jiným existujícím zákonům, nevztahujícím se pouze ke školství.

	17. Jak si představujete kariéru učitele a jakými nástroji bude stát uskutečnění této představy podporovat?
	Celý náš projekt vychází z přesvědčení, že úroveň českého školství se může výrazně zlepšit jedině tehdy, když učitelé získají profesionální podmínky k práci, které jsou obvyklé u jiných povolání. Patří mezi ně to, že si budou moci svobodně vybírat svého zaměstnavatele nebo založit vlastní školu, i státní, že budou rozhodovat o všech okolnostech, které jsou pro výkon jejich práce podstatné, že jejich příjmy (jako stavu) budou odpovídat vysokému významu, který rodiče, ostatní občané a další části občanské společnosti vzdělání přikládají, a budou (u každého jednotlivce) přímo závislé na spokojenosti zákazníků. Že nebudou zneužíváni k činnostem, jež devalvují jejich odbornost. To jim umožní investovat čas i prostředky do dalšího zvyšování vlastní kvalifikace. Nechápeme je přitom jako podstupování atestačních zkoušek, nýbrž jako cestu, jak mohou zvýšit svou cenu na trhu práce.

Praha, 31. října 1991


