
Dotazník 
 
Pozn.: Veškeré otázky se týkají oblasti regionálního školství, na které se náš web 
zaměřuje. 
Pozn. 2: Odpovědi, prosím, vepište vždy do odpovídajícího pole pod otázkou. 
 
A. Otázky pracovněprávní a personální 
1. Jak se Vaše strana či hnutí (dále jen „Vy“) zabývá otázkou platového ohodnocení 

pedagogických i nepedagogických pracovníků? Jaké platové úrovně byste chtěli u 
těchto pracovníků dosáhnout v případě, že byste byli po letošních volbách vládní 
stranou? 
Není to jen otázka výše platu. Ne jedné straně jsou samozřejmě pedagogové u nás 
podhodnoceni, ale na straně druhé je velký rozdíl v kvalitě výuky. Jsme tedy pro to, 
aby se finančně zvýhodňovali především učitelé, kteří berou své poslání opravdu 
vážně, svědomitě se připravují, dále se vzdělávají a dokáží nejen učit, ale také 
motivovat a jít příkladem. Evaluace by se měla opírat o praxi, tj. pedagogy by 
hodnotili ředitelé škol a zároveň studenti. 

2. Jak se stavíte k otázce potřebnosti zavedení kariérního řádu? Máte případně 
připraven nějaký konkrétní návrh či představu takovéhoto řádu? 
Jsme rozhodně pro navýšení platů kvalitních pedagogů. Vedle toho je dlouhodobá 
motivace učitelů nezbytná. Zejména mladí lidé, kteří se vydají na tuto dráhu, by před 
sebou měli mít vidinu postupu, budoucnosti a zadostiučinění. Vezměme si za příklad 
ostudně nízké platy na českých základních školách, které jsou nejnižší ze všech zemí EU. 
Kariérní řád musí zohledňovat zmíněnou kvalitu výuky. Pokud půjde jen o tabulky 
odučených let, bude to jen zbytečná byrokratická zátěž. V Anglii zavedli 
několikastupňové kariérní statusy učitelů a upouští se od toho.  

3. Je podle Vás avizovaná stávka pedagogů adekvátním krokem k vymožení si vyššího 
platu? 
Stávka je z našeho pohledu opravdu krajním krokem při vyjednávání o čemkoliv. 
Ostudou naší společnosti je, že jsou k ní pedagogové v podstatě donuceni, protože je 
mnoho let nikdo nebral vážně. Jejich platy jsou v kontextu s jejich odpovědností 
opravdu špatné. 

4. Jak se stavíte k otázce stávající nutnosti odborné kvalifikovanosti pedagogů? 
Nechystáte v dané věci změny (např. možnost účasti odborníků bez kvalifikace ve 
výuce, apod.)? 
Nesouhlasíme s tím, aby se to řešilo plošně. Vždy to záleží na konkrétním oboru či 
předmětu výuky, na přístupu konkrétního pedagoga či na zaměření a stupni 
vzdělání. Pokud se podíváme na výuku jazyků, je rozhodně lepší, aby studenty učil 
rodilý mluvčí, než někdo, kdo třeba jazyk tolik neovládá, ale má razítko 
z pedagogické fakulty. Zásadní problém vidíme především v nedostatečném 
propojení českého školství a praxe, a to bohužel na všech úrovních.  

5. Jak se stavíte k otázkám šikany ve školách a školských zařízeních zacílené proti 
pedagogům a ostatním pracovníkům škol? Chystáte v dané věci nějaké kroky anebo 
je stávající legislativní stav dostatečný? 
Tato otázka souvisí více s výchovou v rodinách, než legislativou. Pokud pro žáka není 
učitel vzorem, autoritou, takové chování je sice trestuhodné, ale pochopitelné. 
Stávající legislativa bohužel tento problém nedokáže efektivně řešit, jsme tedy 
rozhodně pro její novelizaci. Pokud „pachatelé“ takovéto činnosti uvidí, že jim vše 
beztrestně prochází, proč by měli svoje chování měnit? V tomto aspektu je účinnější 



prevence než trest. Dítě, které je něčeho takového schopné, má v principu chybu ve 
vnímání a prožívání zdravých a funkčních vztahů. Problém je, že i mnozí pedagogové 
nedokáží navázat se studenty a žáky zdravé vztahy. Pokud do vzdělávání nebude 
zahrnuto vzdělávání v oblasti etiky jak na úrovní pedagogů tak žáků, problém bude 
pouze eskalovat.  

 
B. Otázky koncepční 
1. Co si myslíte o povinné předškolní docházce? Jedná se podle Vás o krok vedoucí k 

dosažení cíle, tedy k lepší připravenosti dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na 
vstup do základní školy? 
Povinná předškolní docházka tento problém nevyřeší. Právě v sociálně vyloučených 
skupinách může naopak vést k dalším problémům. Je třeba napřít úsilí do sociální 
péče a motivovat rodiče k tomu, aby své děti sami dobře připravili. Základní školství 
následně musí zvládnout děti mimořádně nadané i ty pomalejší. S přípravou může 
pomoci rodičům školka stejně předškolní docházka. Společnost by měla být 
nastavena tak, aby rodiče přijímali zodpovědnost za výchovu a nedelegovali ji na 
školu.   

2. Jaký je Váš názor na povinné přijímací řízení do maturitních oborů vzdělání? 
Chystáte v dané oblasti nějaké změny? 
S plošným povinným přijímacím řízením do maturitních oborů nesouhlasme. Už nyní 
jsou tam výjimky – např. u uměleckých oborů. Je samozřejmě nezbytné, aby žáci 
prošli výběrovým sítem; to ale musí být nastaveno podle charakteru školy, nikoliv 
plošně.  

3. Jak se stavíte ke konceptu státní maturitní zkoušky? 
Státní maturitní zkouška by opět měla vycházet z charakteru školy, zájmů studenta. 
Měla by být důkazem toho, že žák je skutečně dostatečně způsobilý či kvalifikovaný 
v dané oblasti či pro daný obor. Důraz bychom tedy kladli na tzv. profilovou část. 

4. Patří podle Vašeho mínění dvouleté děti do mateřských škol? 
To, zda dítě „patří nebo nepatří“ a od kterého věku do jakéhokoliv vzdělávacího 
zařízení by měli v první řadě rozhodnout jejich rodiče – ne stát nebo politický aparát. 

5. Má podle Vás stát přednostně podporovat vybrané obory vzdělání (např. technické a 
přírodovědné)? 
Ne, trh svojí poptávku ukáže sám. Jsme pro co nejméně zásahů státu do jakéhokoliv 
oboru. Dlouhodobě se ovšem ukazuje, že stát ne potřeby trhu v oblasti vzdělávání 
nedokáže reagovat. Řešením je úzké sepětí školství a praxe. Studenti humanitních 
oborů (i když často nenajdou na trhu uplatnění v oboru svého studia), jsou 
připravenější pružněji se mezioborově vzdělávat než třeba technici. Nakonec si vždy 
práci najdou a do profesí poté vnáší i jedinečné perspektivy kulturních a 
humanitních studií. A to je dobře. Technika totiž bez kulturního podkladu padá sama 
do sebe a stává se destruktivní. 

6. Je podle Vás podpora tzv. inkluzivního vzdělávání krokem správným směrem? 

Podpora inkluze je krok správným směrem. Neměla by ovšem být plošná ani 
povinná. Každý konkrétní případ by měl být posouzen individuálně, pečlivě zvážit 
všechna pro a proti (například i to, zda děti ustojí výuku v běžné třídě a kdy by jim 
speciální škola pomohla víc a dala jim větší pocit bezpečí a úspěchu).  

 
 
C. Otázky ekonomické a finanční 



1. Je podle Vás schválený návrh na změnu financování regionálního školství cesta 
správným směrem? 
Každý region má svá specifika a jiné potřeby. Čím více bude financování a řízení 
lokalizováno (i když samozřejmě v rámci základních pravidel) – tím z našeho 
pohledu bude lépe a pružněji fungovat. 

2. Jak se stavíte k otázce nedostatku kapacit v některých stupních vzdělávání (MŠ, ZŠ) a 
naopak přebytku v jiných (SŠ, VOŠ)? Má podle Vás stát zasahovat do kompetencí 
zřizovatelů a regulovat tyto kapacity? 
Regulace státu nikam nevedou. V zahraničí jsou běžné tzv. firemní školky, které 
pomáhají nejen dětem, ale i rodičům. Podle našeho názoru je správnou cestou 
spolupráce státu a soukromého sektoru, který je pružnější a ví, co je skutečně 
potřeba. V místech, kde je problém s mateřskými školkami si někdy lidé pomáhají 
s hlídáním navzájem.  Stát by jim neměl házet klacky pod nohy.  

3. Má stát podporovat bezplatné poskytování některých služeb spjatých se vzděláváním 
(stravování, doprava, pomůcky)? 
Plošně na tuto otázku nelze odpovědět. Jsou lidé, kteří takovou pomoc skutečně 
potřebují, ale je řada těch, kdo budou uvedenou pomoc zneužívat. Jsme tedy pro to, 
posuzovat to individuálně.  

4. Má podle Vás stát podporovat vznik a spolufinancování soukromých a církevních 
škol?  
Soukromá škola je určitý druh podnikání. Pokud bude dobrá, podporu nepotřebuje a 
pokud bude špatná, podporu si nezaslouží. Církevní školy jsou také určitým 
specifikem. Myslíme si, že by stát na církve neměl přispívat vůbec. Je to dobrovolné 
sdružení lidí, kteří společně něčemu věří. Jiné spolky si také na sebe musí vydělat 
samy. Stát by neměl klást takovýmto subjektům podnikatelské překážky.  

 
D. Otázky administrativní 
1. Jak chce Vaše strana snížit administrativní náročnost práce ředitelů a pedagogů? Jaké 

reálné kroky v dané věci chystáte? 

Jsme pro snížení byrokratické zátěže o 80 %. Česko trpí nejvyšší byrokracií v celé 
Evropě. Vyspělé země jako Nizozemí, Švýcarsko nebo Lucembursko fungují mnohem 
lépe se sedmkrát menší administrativou než my. Jsme pro méně formálních kontrol a 
nařízení. Učitelé by měli vzdělávat naše děti – ne vyplňovat nesmyslné formuláře. 
Řešením je snížení nesmyslných výkazů, které stejně nikdo nečte a větší zapojení 
eGovernmentu. 

2. Je podle Vás stávající systém kontroly ve školách (např. ČŠI) dostatečný nebo naopak 
příliš robusní?  
Česká školní inspekce neustále shromažďuje nějaká data. To výrazně zatěžuje 
pracovníky ve školství. Problém je, že se většinou s danými fakty potom nic neděje. 
Pokud by měl existovat orgán, který pouze říká to a to je špatně a nezjedná žádnou 
nápravu, pak je zbytečný.  

3. Jak se stavíte k otázce postavení ředitele školy? Jaká by měla být míra jeho postavení 
jakožto manažera? Je podle Vás nutné, aby byl ředitel současně pedagogem? 
Úkolem ředitele školy je především řídit její chod, zajišťovat financování, vést tým 
odborníků – pedagogů. Pokud je navíc pedagogem, je to výhoda, nikoliv však 
podmínka.  

4. Jak se stavíte k současnému systému konkurzu a odvolání ředitele školy. Chystáte 
v dané věci nějaké novinky? 



Post ředitele školy by neměl být doživotní a automatickou funkcí. Pokud skutečně 
neplní svoje povinnosti, měl by být na základě řádných důkazů a zdůvodnění 
odvolán. Důvod k odvolání jako dosažení 65 let věku ovšem považujeme za absurdní.  
Zároveň není proč dávat ředitelům rovnou smlouvu na dobu určitou. Je to jako 
s dobrým manažerem v soukromé firmě. Pokud je kvalitní, firma díky němu roste a 
proč by měl procházet každých několik let povinným konkurzem? Když ale 
nepracuje jak má, firma ho propustí.  

 
E. Závěrem 
1. Závěrem bychom Vás chtěli poprosit o Vaše vlastní vyjádření. Pokud jsme zapomněli 

na jakýkoliv pro Vás důležitý okruh otázek, popřípadě máte tendenci jakkoliv více 
prezentovat Váš (nejen volební) program, můžete tak učinit zde. 
V budoucnu bude stále naléhavější, aby se dospělí pružně uměli vzdělávat. Jak toho 
dosáhnout, když učení je mučení? Již Komenský kázal přístup „škola hrou“. Dítě je 
přirozeně zvídavé a chce se učit. Tato touha brzy vyhasne, učí-li se věci nezajímavé a 
nezajímavým způsobem, pokud nerozvíjí své přirozené talenty a je trestáno za 
neúspěchy. Měli bychom udělat maximum, abychom co největší část této přirozené 
dětské zvědavosti uchovali a převedli na přirozenou lidskou zvědavost a 
angažovanost – což je jedna z nejcennějších kompetencí pro člověka žijícího 
v demokracii. Zejména v době rozvinutých technologií by měl být kladen velký důraz 
na práci s informacemi – jejich vyhodnocování, domýšlení souvislostí, informační 
gramotnost jako taková a nikoliv pouhé „biflování“ dat. České školství musí také 
podporovat a rozvíjet propojení s praxí. Jinak bude chrlit dlouhé zástupy 
nezaměstnaných.  
 


