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Ladislav NĚMEC
roce 2°°5 skončily povinné osnovy, které byly nahrazeny rámcovými vzdělávacími programy. Dodnes však tuto změnu nikdo nezohlednil ve financování regionálního školství. Současný stav, kdy existují desítky krajských normativů, kdy ředitelé škol nevědí, s jakými penězi mohou počítat a kdy některé školy
praktikují takzvaný nasávací efekt žáků bez ohledu na kvalitu výuky, není udržitelný.
V konceptu, který jsme představili veřejnosti, nastavujeme jasné a rovné podmínky
pro všechny a dáváme ředitelům škol jistotu stabilního rozpočtu. Ministerstvo stanoví vlastní normativy, které budou odpovídat aktuálním potřebám regionálního
školství.
Uvědomujeme si přitom specifické potřeby venkovských škol. Pro takzvané malotřídky proto navrhujeme zvláštní normativ, díky kterému by měly lepší podmínky než dnes. Stejně tak chceme podpořit běžné školy, ve kterých se učí žáci se
zdravotním postižením či ze sociálně znevýhodněného prostředí. Problematika inkluze je dnes řešena nesystémově prostřednictvím množství různých krajských příplatků a řady rozvojových programů, dotacemi
z evropských fondů. Potřebujeme najít trvale udržitelné
řešení, kdy pro školy bude výhodné takové žáky přijmout.
Pro tyto třídy se sníží limit optimální naplněnosti žáků, Při
menším počtu žáků tedy třída dostane stejný objem peněz jako třída, kde tito žáci
nejsou.
Dále bych chtěl vyvrátit tři mýty, které se objevují v médiích. Za prvé, že naše reforma je likvidační pro venkovské základní školy. Situace, kdy školu, která nenaplní třídu minimálním počtem žáků, dotuje zřizovatel, platí už dnes. Pokud chce mít obec
školu, která nedosahuje minimálního počtu žáků ve třídě, musí na ni doplácet. V tom
není naše koncepce nikterak nová.
Jestli obec zjistí, že na dofinancování škol nemá peníze, může školu transformovat
na malotřídku a my ji podpoříme i z hlediska zajištění dopravní obslužnosti při dojíždění žáků druhého stupně do sousední vesnice.
Druhým mýtem je, že čísla, která jsme v souvislosti s novou koncepcí financování
představili, jsou konečná. Nejsou. Ministerstvo přišlo s určitým návrhem, ke kterému do 12. ledna sbíralo připomínky od odborné veřejnosti. V této chvíli jsou připomínky vyhodnocovány a budou dále diskutovány. Konečnou podobu bychom měli
rádi do konce června 2012.
Za třetí se objevují spekulace, že chce ministerstvo reformou ušetřit peníze. Není
to pravda. Z regionálního školství nezmizí ani koruna. Finance chceme pouze spravedlivě a efektivně přerozdělit. Ředitelé, kteří mají své školy dobře zorganizované, dnes doplácejí na ty, kteří vedou školu, řekněme méně efektivně. A to se musí
změnit.

V

o

-~--

V .__

__

2012

_

OS

Eduard KAVALA
polek pro obnovu venkova ČR na své lednové schůzi vydal prohlášení, kterým
nesouhlasí s návrhem změny financování regionálního školství. Důvod?
Zástupce MŠMT ČR přednesl na podzimních Dnech malých obcí ve Vyškově
a Praze starostům vizi, jak změnit financování základních škol. Zadání je jednoznačné - ušetřit poměrně velké finanční částky jdoucí do mezd učitelů a to způsobem, že
se pospojují na paralelní třídy na 2. stupních úplných základních škol podle šablony 2 x 24 žáků na ročník. Toto schéma znamená faktický zánik plně organizovaných
základních škol ve venkovském prostoru. Spolek požádal o zdůvodnění. Odpovědí
byla nejprve vize plné kvalifikovanosti učitelů - když toto zdůvodnění přítomní argumenty vyvrátili, pronesl zástupce MŠMT nový argument, tj. snahu o zkvalitnění
výuky. Na opakované dotazy, z jakých výsledků vychází a co má být reálným výstupem, aby nedošlo k prosté proklamaci, pan Finke neodpověděl. Stejně tak to bylo
s odpovědí na dotaz, co dělala celou dobu školní inspekce, proč neupozorňovala
samosprávy, kde jsou špatné školy. O co tedy jde? O jediné - o ušetření peněz formou vyhození nemalého počtu učitelů - a tím o naplnění
volebního slibu, že učitelé (někteří) dostanou přidáno. Za
jakou cenu? Ze škol, kde dnes naplno uplatňují individuální
přístup k žákům, snadno rozklíčovávají negativní jevy (drogy,
alkohol, šíkanu) a budují fakticky vztah k místu, odkud žák vyšel, kde rodiče vědí, co
se s dětmi děje v každém okamžiku a děti jsou s rodiči vázány na SVOJI školu, budeme děti hodiny převážet do desítky kilometrů vzdálených "kvalitních" a ve skrze
anonymních továren na vzdělání, ukradneme dětem velkou část času vhodného na
kroužky, aby jej strávily postáváním kolem čekáren, kde jim ochotně někdo pro zkrácení času nabídne třeba marijánku. Neméně důležitá je otázka, kdo zaplatí dopravu
a co s venkovskými školami, které dnes a denně terorizují přemrštěné předpisy stavební, bezpečnostní či hygienické. A že dostanou přidáno na malotřídkách a MŠMT
tak fakticky venkovské školství podporuje? Kdo samosprávám zaručí, že se.nejedná
jen o chytristiku a ve druhém kole zrušíme kvůli nutnosti "odborného vzdělávání"
i zbytek venkovských škol?
I přes radikální úspory na jednotlivých školách bude pro udržení základních škol potřeba sáhnout hlub oko do obecních rozpočtů. To je dlouhodobě nereálné. Co tedy
zbude samosprávám jiného než si školy zavřít samy?
Pro zemi, která téměř dvě staletí budovala systém základního školství a kde úroveň
stavu a vybavenosti budov je příkladná i ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi, je to
zpráva více než špatná. A že srovnání výsledků vzdělání není povzbudivé? Určitě vážný
problém, ale řešením není a nesmí být forma fyzické likvidace venkovských škol. Náš
venkov je v poslední době hodně zkoušen, populistických snah jsme zažili za uplynulá
léta nesčetně. Věřím, že ani tento nápad zkrátka neprojde.
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