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Kamdál ve vzdělávání?
Chybí celonárodní dohoda
Kvalitní vzdělání je klíč
k budoucnosti každého
dítěte i celé ČR.

KATEŘINA PERKNEROVÁ

P
ředpokladem
úspěchu je systém,
který umožní
každému žákovi
rozvíjet jeho

osobnost, talent, schopnosti.
České školství je na dobré
úrovni díky tradici a nadšení
desítek tisíc učitelů. To je
ovšem pro potřeby 21. století
málo. Překážky jeho rozvoje
jsou v rovině politické, fi-
nanční a obsahové.

1. POLITICKÁ SHODA
Chybí celonárodní shoda na
tom, jak semá školský systém
vyvíjet, na co klást důraz, co je
třeba změnit a co zachovat.
V zemích, jako je Finsko, se
politické reprezentace na zá-
kladních bodech dokážou
dohodnout a naplňují je bez
ohledu na výsledek voleb.
V Česku to neplatí, jak vidíme
na příběhu státní maturitní
zkoušky, která od svého
spuštění v roce 2011 hledá
svou tvář.

2. UČITELSKÉ PLATY
Současná vláda slíbila, že
v roce 2021 dosáhnou 150
procent úrovně roku 2017,
takže by seměly vyšplhat
zhruba na 45 tisíc korun. Vy-
padá to na slušný růst, ale v té
době budou platy lékařů na
dvojnásobné i vyšší úrovni.
Učitelé na tom zkrátka budou
v segmentu vysokoškolsky
vzdělané populace stále nej-
hůř. To ovšem znamená, že na
pedagogické fakulty se stále

budou hlásit lidé bez skuteč-
ného zájmu o tuto profesi a
hlavně bez odhodlání skončit
za katedrou. Může se tak stát,
že do deseti let bude chybět
dvanáct nebo patnáct tisíc
kantorů.

3. OBSAHVÝUKY
Rámcové vzdělávací progra-
my nutně potřebují revizi,
která byla nyní pozastavena.
Zdá se, že sami tvůrci obsahu
učiva tápou. Do škol vstoupily

nové technologie, na inter-
netu lze dohledat skoro
všechno. Jakámá být role
učitele? Co je nezbytné se
skutečně nabiflovat a co lze
s klidem pominout? Bude
důležitější určovat věty ved-
lejší a umět desítky vzorečků,
nebo pracovat s informacemi
a bezpečně odhalit ty ne-
pravdivé či zavádějící? Není
nutné vrátit se v nějaké formě
k pracovnímu vyučování
a není pro rozvoj společnosti
potřebnější výtvarné umění
než botanika? Na tomusejí
odborníci hledat odpovědi.

4. NA CO SE SOUSTŘEDIT
Nutná je všestranná podpora
kreativních učitelů a uzavření
nůžekmezi stupněm dosaže-
ného vzdělání a sociálněeko-
nomickým statusem rodiny.
Česká
nomickým
Česká
nomickým

republika se dostala do
nebezpečné pasti přebírání
životních a vzdělanostních
rolí, kdy jenmalé procento
dětí rodičů se základním
vzděláním či učňovským lis-
tem dosáhne namaturitu,
o vysokoškolském diplomu
nemluvě. To je nebezpečný
trend, který vede k vytváření
sociálních ghett, která jsou
živnou půdou pro frustraci
a následnou radikalizaci ná-
zorů i politických preferencí.
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Havlovu cenu dostal Ujgur

CENA VĚZNI. Laureáty Ceny Václava Havla za lidská
práva se stali ujgurský vědec Ilham Tohti z Číny a
Mládežnická iniciativa za lidská práva působící na
Balkáně. Cenu dává Rada Evropy spolu s Knihovnou
Václava Havla a Nadací Charty 77. Tohti chtěl smířit
Ujgury a Číňany. Byl odsouzen na doživotí. Foto KVH

Vláda včera schválila
jednodušší sčítání lidu
Praha – Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku
bymělo začít 27. března 2021. Od tohoto dne bu-
doumoci lidé vyplňovat formuláře elektronicky.
Zadávat byměli mnohemméně údajů než po-
sledně, rozhodla včera vláda. (čtk)

Jourovou čeká „grilování“
v europarlamentu
Brusel –Na otázky spojené s premiéremAndre-
jem Babišem se budemuset připravit navržená
českámístopředsedkyně Evropské komise Věra
Jourová před slyšením v Evropském parlamentu.
Takzvané grilování se bude konat v pondělí. (čtk)
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Chcete si prodloužit život? 

KAŽDOU SOBOTU KAŽDOU SOBOTU KAŽDOU SOBOTU 
V MAGAZÍNU VÍKENDV MAGAZÍNU VÍKEND
- SPECIÁLNÍ EDICE ZDRAVÉ SRDCE- SPECIÁLNÍ EDICE ZDRAVÉ SRDCE- SPECIÁLNÍ EDICE ZDRAVÉ SRDCE- SPECIÁLNÍ EDICE ZDRAVÉ SRDCE
  příběhy
  rady odborníků
  fakta a recepty jak si udržet zdravé srdce

POMOZTE 
SVÉMU 
SRDCI!

KKAAŽŽŽDDOOUUUU SSOOOBBBBOOOTTTUUU

RRRAAAVVVÉÉÉ SSRRDDCCCEE

zdravé srdce

Předplaťte si na rok sobotní Deník 
s magazínem Víkend (od 969 Kč) 
a jako dárek získáte pažní tlakoměr 
Veroval® Compact.

JAK SI PŘEDPLATNÉ OBJEDNAT? Na www.mojepredplatne.cz. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

INZERCE
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6 1. října 2019Deník
www.denik.cz

Ekonomická fakulta 
se poprvé přidala k celorepublikové

vědecko-popularizační akci „Noc vědců“
Ekonomická fakulta Jiho-
české univerzity v Českých 
Budějovicích se poprvé 
přidala k celorepublikové 
vědecko-popularizační akci 
„Noc vědců“, která zapojuje 
lidi všech věkových katego-
rií do inspirujícího prostředí 
vědy.

Noc vědců vznikla z pod-
nětu Evropské komise 
v roce 2005 a jejím poslá-
ním je popularizace vědy 
a osobností vědců. Zájem 
o první ročník na Ekonomic-
ké fakultě předčil očekávání 
a od 17:00 se začal plnit vestibul. Program byl připraven v hlavní budově děkanátu 

EF. Ve vestibulu byla připravená virtuální reali-
ta ve spolupráci s firmou Holistic management 
s.r.o., kterou vyzkoušela každá generace. Dalším 
lákadlem byla Fairtradová stezka, která zauja-
la příběhy jednotlivých fairtradových produktů. 
V prvním patře v přednáškové místnosti probí-
hal cyklus přednášek: Proč a komu vadí veřejný 
dluh?; Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade; 
Finanční krize a jejich dopad na společnost; Ces-
ta k ekologičtější Evropě. V dalších učebnách si 
návštěvníci spočítali ekologickou stopu, jak naše 
každodenní jednání ovlivňuje životní prostředí, 
nebo se zahráli na bankéře a vyzkoušeli si, že 
i matematika se dá učit hrou, např. šifrováním 
a hlavolamy. Program na Ekonomické fakultě si 
užili jak děti, tak i dospělí.


