
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? 
Platová úroveň 130% průměrné mzdy. Ovšem především jde o investice do školství, 
jako takového. Platy, ačkoli ve strovnání s jinými profesemi s požadovaným VŠ 
vzděláním jsou nižší (60%), nejsou ve školství prioritou. Je nutné finančně podpořit 
kvalitní vzdělávání obecně.  

2. Jak se stavíte k otázce potřebnosti zavedení kariérního řádu? Máte případně 
připraven nějaký konkrétní návrh či představu takovéhoto řádu? 
Kariérní řád v podobě jak je navržen není právě nejlepším řešením. Nezohledňuje 
kvalitu výuky, ani kvalitu učitele. Náš návrh spočívá nejen ve zohlednění délky praxe, 
ale hlavně ve zohlednění kvality práce konkrétních učitelů. Konkrétní návrh 
samozřejmě máme a bude představen v případě, že se ROZUMNÍ dostanou do 
sněmovny.  

3. Je podle Vás avizovaná stávka pedagogů adekvátním krokem k vymožení si vyššího 
platu? 
Není. Dle mého názoru je to pouze politický populismus. 

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.)? 
V tomto případě změny nechystáme, odborná kvalifikovanost je v pořádku. Něco 
jiného je špičkový odborník v určité profesi a něco jiného je předání jeho zkušenností 
dětem. To je jiná kategorie. 

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? 
 
V této oblasti navrhujeme, aby učitel (ale i záchranář a další podobné profese) získali 
statut veřejného činitele. 

 
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? 
Předškolní docházka je v pořádku. Dítě získá základní sociální návyky v interakcích, 
které v rodinném prostředí získat nemůže. 

2. Jaký je Váš názor na povinné přijímací řízení do maturitních oborů vzdělání? 
Chystáte v dané oblasti nějaké změny? 
Povinné přijímací řízení je v pořádku. Jedinou změnou, která by byla vhodná je 
podmínka školního průměru do 2,0 pro připušění k přijímacímu řízení na maturitní 
obory. 



3. Jak se stavíte ke konceptu státní maturitní zkoušky? 
Koncept je v pořádku.  

4. Patří podle Vašeho mínění dvouleté děti do mateřských škol? 
Ne. 

5. Má podle Vás stát přednostně podporovat vybrané obory vzdělání (např. technické a 
přírodovědné)? 
Stát má upřednostňovat obory vzdělávání podle konkrétních lokalit a potřeb trhu.  

6. Je podle Vás podpora tzv. inkluzivního vzdělávání krokem správným směrem? 
V žádném případě. Vede to ke snížení kvality výuky a je to velmi nákladné časově i 
finančně. Tipí tím nejen učitelé a děti v běžném režimu výuky, ale i žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami, kterých se tento návrh bezprostředně týká. 

 
C. Otázky ekonomické a finanční 
1. Je podle Vás schválený návrh na změnu financování regionálního školství cesta 

správným směrem? 
Spíše bych to nazval pěšinkou. Určité zlepšení zde je, ovšem náš návrh financování je 
jednodušší a spravedlivější. Zkráceně řečeno – financovat dle počtu odučených 
hodin. 

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? 
Ano. Pokud stát něco platí, měl by mít právo dohledu a regulace. 

3. Má stát podporovat bezplatné poskytování některých služeb spjatých se vzděláváním 
(stravování, doprava, pomůcky)? 
Samozřejmě ano. Ve veřejných školách a školských zažízeních, které financuje. 

4. Má podle Vás stát podporovat vznik a spolufinancování soukromých a církevních 
škol?  
Pouze v případě, že je nelze s ohledem na obory vzdělávání nahradit veřejnou školou. 

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

reálné kroky v dané věci chystáte? 
Sížení administrativní náročnosti máme v programu pro školství zařazenu. 
Konkrétní kroky ovšem veřejně prezentovat nebudeme, neboť máme zkušennosti s 
„vykrádáním“ programů. 

2. Je podle Vás stávající systém kontroly ve školách (např. ČŠI) dostatečný nebo naopak 
příliš robusní?  
Dle mého názoru dostatečný. 

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? 
Procentuálně vyjádřeno 60% manažer, 40% pedagog. 

4. Jak se stavíte k současnému systému konkurzu a odvolání ředitele školy. Chystáte 
v dané věci nějaké novinky? 
Pokud je ředitel školy člověk na svém místě, není nutné aby se podroboval konkurzu. 
Jmenování editele pouze na určité období je nesmysl. Zřizovatel má právo odvolat 
ředitele, který je pro tento post nevyhovující a to je dostatečné. 

 
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. 
Pro tento dotazník je okruh dostačující.  
 


