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ŠKOLY Z\IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ
NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY
… ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN .

PRpVODCE PRO Z\IZOVATELE A \EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODIE ŽÁKp - ARGUMENTY,
P\ÍKLADY A INFORMACE O TOM, CO JSOU ŠKOLY Z\IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ A PRO A JAK JE
(NE)Z\IZOVAT.

POZOR - varování autorƽ:
Pokud si objektivnĢ umíte pƎedstavit ideální stav a
všechny možnosti „Vaší“ školky nebo školy a pokud
zároveŸ víte, že Vaše školka a škola právĢ tak
stoprocentnĢ a ideálnĢ fungují… neētĢte dál! Tohle
není ētení pro Vás.
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PRO, PRrVODCE VZNIKL
Tento prƽvodce vznikl jako argumentaēní a základní metodická podpora pro zmĢnu uspoƎádání, Ǝízení
a zƎizovaní škol a školek v obcích. Jeho cílem není podporovat optimalizaci škol nebo navrhovat
hromadné a plošné zmĢny systémem padni komu padni. Cílem je pƎedstavit další možnosti a
varianty správy škol, které náš právní Ǝád již od roku 2006 podporuje, a které se pro nĢkteré obce
mohou ukázat jako neēekanĢ jednoduché a úēinné Ǝešení problémƽ ekonomických, provozních nebo
problémƽ se zajišƛováním kvality vzdĢlávání.
Zde popisované modely zƎizování škol urēitĢ nebudou vhodné pro všechny školy, školky a obce –
stejnĢ tak ale nemƽže být sporu o tom, že souēasný dominantní a prakticky jednotný model zƎizování,
financování a provozování škol také není pro všechny obce stejnĢ výhodný. PƎesto jej absolutní
vĢtšina obcí (…a nĢkteré ke své škodĢ) používá. Tento prƽvodce proto nabízí informace o jiných
možnostech a Ǝešeních. Nabízí základní argumenty, fungující pƎíklady dobré praxe, odkazy na detailní
provádĢcí vyhlášky a zákony - nabízí možnost volby. Rozhodnutí, které z možných Ǝešení je pro danou
obec optimální, samozƎejmĢ zƽstává v pravomoci zastupitelstva a vedení obce… stejnĢ tak, jako tomu
bylo doposud. Možnosti, mezi kterými si vybíráme … jsou opĢt stejné, jako byly doposud. V ēem je
tedy zmĢna? Jen v tom, že málo používané modely a varianty si vedle tĢch stávajících budeme umĢt
lépe pƎedstavit, porovnat je a vĢdomĢ a kvalifikovanĢ se rozhodnout.

KOMU JE PRrVODCE UR,EN
Urēen je zejména starostƽm, zastupitelƽm, Ǝeditelƽm škol – tedy tĢm, kdo budou muset pƎípadné
zmĢny iniciovat, vysvĢtlovat a realizovat.
VĢƎíme ale, že informace a námĢty k zamyšlení zde najdou také uēitelé, rodiēe žákƽ a široká veƎejnost
– tedy ti, kdo pravdĢpodobnĢ nebudou muset nic iniciovat a realizovat, ale pƎípadné zmĢny budou
chtít svým hlasem ovlivŸovat, protože by se jich týkaly jako klientƽ, zamĢstnancƽ nebo obēanƽ.
AutoƎi nechtĢjí pƎesvĢdēovat spokojené školy a obce ke zmĢnám, jejichž nutnost nepociƛují. Cílem
tohoto textu je nabídnout zpƽsob Ǝešení takovým školám, které díky souēasnému demografickému
vývoji v R, nebo díky specifické situaci v jejich regionu narážejí na ekonomické i personální bariéry,
jejichž postupné posouvání není Ǝešením dlouhodobĢ udržitelným. Je totiž zcela nepochybné, že
pokud se za posledních dvacet let (1990–2010) v R snížil o 48% poēet patnáctiletých (ze 187 600
v roce 1990 na 96 900 v roce 2010), musí na tento masivní úbytek žákƽ nĢkteré školy a jejich
zƎizovatelé reagovat, bez ohledu na to, jestli je takový scénáƎ v souladu s jejich oēekáváním a pƎáním,
ēi nikoli.
Popisovaný koncept jistĢ není Ǝešením pro všechny. Pro zastupitele, školy, pedagogy a rodiēe ze
sousedících obcí však mƽže být Ǝešením. \ešením, které umožní zachovat „tu naši školu“, udržet si
vliv na její kvalitu, Ǝízení, rozvoj a zároveŸ se pƎitom efektivnĢ a spravedlivĢ dĢlit o starosti i radosti,
které škola obci pƎináší.
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O ,EM PRrVODCE JE?
O tom, že škola nemusí být zƎizována jedinou obcí. Školu mƽže zƎizovat zároveŸ více obcí – „svazek
obcí“. Svazky obcí mohou zƎizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich
ekonomickou i materiální situaci a kvalitu vzdĢlávání. Tuto poslední vĢtu najdeme vysvĢtlenou a
rozvedenou do ētyƎ odstavcƽ hned v následujícím textu:
Svazky obcí
Obce mohou navzájem spolupracovat mnoha zpƽsoby – jedním ze zpƽsobƽ, které pƎímo popisuje
zákon o obcích (Zákon 128/2000 Sb.)1 je zakládání „svazku obcí“. Úēelem zakládání tĢchto svazkƽ je
dle zákona ochrana a prosazování spoleēných zájmƽ obcí. Oblast školství, jako jeden z pƎedmĢtƽ
takového spoleēného zájmu, zákon pƎímo vyjmenovává a uvádí ji hned na prvním místĢ. V praxi to
znamená, že obce – aniž by se tím vzdávaly své samostatnosti nebo majetku - sepíší s ostatními
obcemi smlouvu o tom, jakým zpƽsobem budou spoleēnĢ danou oblast rozvíjet. Desítky takových
svazkƽ založených za úēelem podpory a rozvoje desítek témat svĢdēí o tom, že svazek obcí u nás není
niēím neznámým a neprozkoumaným.
Svazky obcí mohou zƎizovat školy
Skuteēnost, že takové svazky obcí ale mohou podle školského zákona (Zákon ē. 561/2004 Sb.)2
zƎizovat školy a školská zaƎízení však novinkou je. Tedy „novinkou“ od roku 2004, ale prakticky se tuto
cestu rozhodli ovĢƎit jen v jednotkách pƎípadƽ (o nĢkterých z nich budeme dále informovat).
Svazky obcí mohou zƎizovat školy jako „školské právnické osoby“
V minulém odstavci jsme se dostali až do stadia, kdy svazek obcí zƎídí školu za úēelem prosazování
svých spoleēných zájmƽ v oblasti školství. Taková škola zƎizovaná svazkem obcí urēitĢ mƽže být
zƎízena formou v našem školství zcela dominující, tedy jako právní subjekt - pƎíspĢvková organizace.
ZároveŸ je ale možné školu zƎídit jako „školskou právnickou osobu“3 což je právní forma urēená jen a
právĢ k provozování školy. Je nad rámec tohoto textu popisovat nuance rozdílu mezi školou
„pƎíspĢvkovou organizací“ a mezi školou „školskou právnickou osobou“ 4. Pro základní pƎedstavu jen
uveěme, že školská právnická osoba je „dospĢlejším vývojovým stadiem“ - školská právnická osoba
(její Ǝeditel) má vĢtší pravomoci, kompetence, ale zároveŸ vĢtší odpovĢdnost než pƎíspĢvková
organizace.
Svazky obcí mohou zƎizovat školy jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i
materiální situaci a kvalitu vzdĢlávání.
Pokud se nĢkolik dílēích a menších subjektƽ slouēí v jeden celek, je témĢƎ jisté, že ekonomové najdou
pƎínosy. Z ekonomického pohledu tedy není pochybností. Pochybnosti vždy nastanou ve chvíli, kdy se
zaēíná argumentovat rozmĢrem pedagogickým, kvalitou vzdĢlávání a pƎínosem pro dĢti. Tam se ēasto
dopouštíme úvahy, že zde je spojování na škodu. V nĢkterých pƎípadech možná ano. V nĢkterých ale
zcela jistĢ pomáhá. V ēem mohou tyto výhody spoēívat?

1

Zákon ē. 128/2000 Sb o obcích (obecní zƎízení); Díl 3 - Spolupráce mezi obcemi; §46 - §54
Zákon ē. 561/2004 Sb. školský zákon; ÁST SEDMNÁCTÁ PpSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKp VE
ŠKOLSTVÍ; §177 - §180
3
Zákon ē. 561/2004 Sb. školský zákon; ÁST DVANÁCTÁ ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA; §124 - §140
4
Detailní popis viz Metodický návod MŠMT „ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA Z\ÍZENÁ DOBROVOLNÝM SVAZKEM
OBCÍ“; ēást první – Svazek obcí a školská právnická osoba- obecný pƎehled; bod III – Školská právnická osoba
2
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Z pohledu ekonomického:
• Úspora hrazení provozních nákladƽ jiným obcím, kam dĢti dojíždí do školy (díky tomu, že
obec je jednou smluvní stranou dohody nČkolika obcí o vytvoĜení spoleþného školského
obvodu jedné nebo více základních škol zĜizovaných nČkterou z tČchto obcí5)
• Pokrytí mzdových nákladƽ ze státního rozpoētu (nikoli z pƎíspĢvkƽ obcí), vēetnĢ nákladƽ na
pƎesuny pedagogƽ mezi jednotlivými pracovišti
• Lepší pƎístup k dotacím a projektƽm jako svazek obcí
• Lepší pƎístup k dotacím a projektƽm jako vĢtší škola s vĢtším poētem žákƽ (se školkou a
s prvním i druhým stupnĢm)
• Úspora provozních výdajƽ
Z pohledu pedagogického:
• Možnost pƎímé provázanosti školních vzdĢlávacích programƽ od školky až po druhý stupeŸ
• Lepší zastupitelnost pedagogƽ – nejen co se týēe jejich poētu ale i vĢtší šance na odborné a
aprobované zastupování
• Možnosti vĢtší specializace pedagogƽ – napƎíklad rodilý mluvēí na výuku jazykƽ si mƽže od
pondĢlka do pátku pokrýt svƽj úvazek, který by menší škola nepokryla (napƎ. každý den jinde
- v MŠ, na 1. stupni v jedné obci a na druhém stupni ve 2. obci…)
• VĢtší možnosti vzdĢlávání uēitelƽ – z malotƎídky uēitel tĢžko odjíždí na jednodenní semináƎ,
v týmu se lépe sdílí informace a námĢty ze specifických školení, na které je velká škola
schopna vyslat uēitele nebo ēlena vedení
• Lepší pƎístup ke vzdĢlávacím projektƽm a didaktickým pomƽckám – škola s vĢtším poētem
žákƽ a tƎíd mƽže vstupovat do projektƽ, ve kterých kromĢ jiného získá i moderní vybavení a
pomƽcky, které potom mohou využívat všichni žáci školy
• VĢtší prostor pro volitelné pƎedmĢty – žáci na malých školách mohou být limitováni
nabídkou volitelných a nepovinných pƎedmĢtƽ (pƎípadnĢ též kroužkƽ) – pokud o pƎedmĢt
projeví zájem 5 dĢtí, je ekonomicky neudržitelné jej vyuēovat. Pokud se ale z vĢtšího poētu
žákƽ najde napƎíklad 15 zájemcƽ, budou tomu bránit již jen místní provozní podmínky, které
se pƎekonávají mnohem lépe, než strohá ekonomická data
Z pohledu práva a zákonƽ:
Otázka, která se v neposlední ƎadĢ objeví vždy – na tomto místĢ tedy pro pƎehlednost výbĢr kapitol
Metodického pokynu ministerstva školství 6, který je již svým výētem návodný a uklidŸující – je z nĢj
zƎejmé, že
• v zákonech a podzákonných normách máme oporu
• pƎíklady a postupy jsou formálnĢ popsány (vēetnĢ návrhƽ šablon dokumentƽ)
V dále popisovaných pƎíkladech škol najdeme i inspiraci a dobrou praxi, jak lze právnĢ, úēetnĢ,
manažersky i pedagogicky celou operaci provést, nic neporušit a o nic nepƎijít.

5

Zákon ē. 561/2004 Sb. školský zákon; ÁST SEDMNÁCTÁ PpSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKp VE
ŠKOLSTVÍ; §178, odstavec 7
6
Metodický návod MŠMT „ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA Z\ÍZENÁ DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ“;
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Výēet vybraných kapitol metodického návodu MŠMT „ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA zƎízená
dobrovolným svazkem obcí“
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Školská právnická osoba
o Právní postavení školské právnické osoby
o ZƎízení a vznik, zrušení a zánik školské právnické osoby
o Pƽsobnost zƎizovatele školské právnické osoby
o Statutární orgán školské právnické osoby
o HospodaƎení školské právnické osoby a financování její ēinnosti
o DoplŸková ēinnost
o Školský rejstƎík
Organizaēní a ekonomické náležitosti pƎevodu zƎizování školy z pƽsobnosti obce do úkolƽ svazku
obcí
ZƎízení svazku obcí
Smlouva o pƎevodu ēinnosti základní školy
PracovnĢprávní vztahy
PƎechod pracovnĢprávních vztahƽ
Funkce Ǝeditele školy
Majetkové zajištĢní ēinnosti vznikající školské právnické osoby
ObecnĢ k pƎevedení majetku z dispozice pƎíspĢvkové organizace do dispozice školské
právnické osoby
PƎevedení majetku do užívání školské právnické osobĢ „prostƎednictvím“ svazku obcí
BezprostƎední pƎevedení majetku obce do užívání školské právnické osobĢ
UzavƎení smlouvy o výpƽjēce se školskou právnickou osobou
Financování ēinnosti školské právnické osoby
Zdroje úhrady výdajƽ na ēinnost školské právnické osoby a svazku obcí
Rozpoēet školské právnické osoby
NĢkteré otázky úēetnictví školské právnické osoby
Úēetní, ekonomické a správní souvislosti zrušení pƎíspĢvkové organizace
Stanovení školského obvodu základní školy zƎizované svazkem obcí

PƎílohy metodického návodu MŠMT „ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA zƎízená dobrovolným svazkem
obcí“
•
•
•
•
•
•
•
•

PƎíklad harmonogramu pƎevodu ēinnosti základní školy podle ēásti druhé
Usnesení zastupitelstva obce o zámĢru vytvoƎit dobrovolný svazek obcí
Smlouva o vytvoƎení dobrovolného svazku obcí - pƎílohou ke smlouvĢ jsou Stanovy
dobrovolného svazku obcí
Smlouva o pƎevodu ēinnosti a o pƎechodu práv a povinností z pracovnĢprávních vztahƽ
ZƎizovací listina školské právnické osoby
Smlouva o výpƽjēce uzavƎená mezi dobrovolným svazkem obcí a školskou právnickou osobou
ObecnĢ závazná vyhláška obce, kterou se stanoví pƎíslušná ēást školského obvodu základní
školy zƎizované svazkem obcí
Organizaēní schéma svazkového školství
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PaÍKLADY OBCÍ, KTERÉ BY UŽ NEM4NILY 
Inspiraci pro nadpis jsme získali pƎi setkáních se zástupci obcí, které jsou ēleny dvou svazkƽ obcí a oba
tyto svazky obcí zároveŸ zƎizují svoji školu a školku. Oba dva svazky obcí najdeme ve zcela opaēných
koutech republiky – jeden v podhƽƎí Jeseníkƽ a druhý na úpatí Krušných hor. Geograficky to tedy už
o moc dál být nemƽže. ekali bychom tedy alespoŸ podobnost a blízkost obou pƎíbĢhƽ. Bohužel ani
poēátky obou pƎíbĢhƽ si nejsou moc blízké. Odvíjejí se ze zcela odlišných východisek – v jednom
pƎípadĢ nechtĢli, aby o školu pƎišli, v druhém pƎípadĢ chtĢli rƽst a hledali možnosti jak. ObĢ zcela
odlišná východiska paradoxnĢ vedla k jednomu Ǝešení. Teprve tady se pƎíbĢhy zaēínají pƎibližovat.
Kde se úplnĢ potkávají – ve výrocích starostky a starostƽ.
Od všech, se kterými jsme na téma „školka a škola zƎizovaná svazkem obcí“ hovoƎili, a kterých jsme se
ptali na jejich zkušenosti s tímto modelem, jsme získali spoustu postƎehƽ, komentáƎƽ a doporuēení.
V dalším textu Vám je nabídneme jako autentické výroky a postoje. Pokusíme se zprostƎedkovat je ve
vší rozmanitosti desítek rƽzných pohledƽ od nĢkolika rƽzných lidí. Jeden výrok ale zazníval všude, bez
výjimky. Dokonce si dovolujeme tvrdit, že nejen významem, ale opravdu v doslovném smyslu
zaznívala formulace „… no dneska už bychom nemĢnili“ z úst všech dotazovaných.
V následující kapitole je faktický pƎehled informací, dat a ēísel tak, abychom si mohli udĢlat základní
pƎedstavu o dvou „svazkových školách“, o jejich velikosti a o velikosti a poētu obcí, které je zƎídily.
Snad tyto informace lépe poslouží k tomu, abychom si pƎípadnĢ mohli situaci ve dvou školách
porovnat ,stejnĢ tak samozƎejmĢ mohou posloužit k porovnání s naší vlastní situací.
Základní a mateƎská škola Údolí Desné
„Svazková škola s názvem „Základní škola a MateƎská škola Údolí Desné“, školská právnická osoba,
vznikla jako druhá tohoto typu v naší republice. ZŠ a MŠ Údolí Desné sdružuje totiž dvĢ neúplné
základní školy s prvním stupnĢm v obcích Rapotín a Sobotín, plnĢ organizovanou základní školu v
PetrovĢ nad Desnou, dále sdružuje tƎi mateƎské školy z tĢchto jmenovaných obcích a dvĢ školní
jídelny. Vzniku této svazkové školy pƎedcházelo zrušení ētyƎ samostatných pƎíspĢvkových organizací,
jejichž zƎizovateli byly obce Rapotín a obec Sobotín“
Citace z www.udoli-desne.cz – webové stránky svazku obcí údolí Desné
(pƽvodnĢ založeného v roce 1997 za úēelem povodní zniēené železniēní tratĢ)
ZƎizující obce: Rapotín (3200 obyvatel), Sobotín (2500 obyvatel), Petrov nad Desnou (1200
obyvatel), Rejcharice (200 obyvatel) , VerníƎovice (200 obyvatel)
MŠ:
Petrov nad Desnou 2x, Rapotín
ZŠ 1. stupeŸ: Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín
ZŠ 2. stupeŸ: Petrov nad Desnou
a školská zaƎízení (školní družiny, školní kluby a školní jídelny)
Ve školním roce 2010/2011
• ve všech tƎídách MŠ zapsáno 180 dĢtí ve vĢku od 3 do 7 let
• personálnĢ je MŠ zajištĢna 18 pracovnicemi, z toho 12 pedagogickými
• ZŠ navštĢvoval 381 žákƽ ve 22 tƎídách, nĢkteré málopoēetné tƎídy na prvních stupních byly na
výchovy spojeny
• ve tƎech oddĢleních školní družiny je zapsáno 90 žákƽ,
• poēet zapsaných žákƽ v zájmových útvarech školního klubu je 143
• Poēet žákƽ v ZŠ v posledních tƎech letech: (392, 381, 381)
• Personální obsazení pedagogƽ na ZŠ:
o 31 uēitelƽ vēetnĢ Ǝeditelky školy
o 3 vychovatelky ŠD, vedoucí školního klubu
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• Mzdy a ze zákona povinné platby všech pedagogických i nepedagogických pracovníkƽ jsou
plnĢ hrazeny ze státní dotace. Není nutné dofinancování z prostƎedkƽ obcí.
• Dnes na mzdách plnĢ financovaných ze státního pƎíspĢvku vyplácí škola pedagogƽm cca 108%
povinných tarifních mezd – Ǝeditel školy tedy má 8% z objemu mezd na rozdĢlování
motivaēních nenárokových složek platu.
Základní a mateƎská škola regionu Karlovarský venkov
ZƎizující obce: Otovice (680 obyvatel), Sadov ( 1199 obyvatel), Hájek ( 505) obyvatel)
MŠ:
Otovice, Sadov, Hájek
ZŠ 1. stupeŸ: Otovice, Sadov
ZŠ 2. stupeŸ: Otovice
a školská zaƎízení (školní družiny, školní kluby a školní jídelny)
Ve školním roce 2010/2011
• ve všech tƎídách MŠ zapsáno 70 dĢtí ve vĢku od 3 do 7 let
• personálnĢ je MŠ zajištĢna 9,050 pedagogickými i nepedagogickými pracovnicemi, z toho 6ti
pedagogickými. U nepedagogických pracovníkƽ se jedná pouze o úklid a kuchaƎky
zdƽvodnĢní níže.
• ZŠ navštĢvovalo 225 žákƽv 1.- 9. tƎídách.
• Ve 4 oddĢleních školní družiny je zapsáno 120 žákƽ,
• Poēet žákƽ v ZŠ v posledních tƎech letech: (228, 225, 220)
• Personální obsazení pedagogƽ na ZŠ:
o 19 pedagogƽ vēetnĢ Ǝeditelky školy, vēetnĢ uēitelek pƎípravného roēníku a asistentƽ
pedagoga
o 4,5 vychovatelky ŠD, provoz školního klubu v poētu 68 žákƽ není zajištĢn externími
pracovníky, ale z vlastního rozpoētu.
• Poēet nepedagogƽ - 12 zamĢstnancƽ, vēetnĢ 3 úvazkƽ nepedagogických pracovníkƽ v MŠ,
pracují ve prospĢch všech pracovišƛ (kuchynĢ, úklid,správce vē. revize, úēetnictví, mzdy,
administrativa).
• Na mzdy a ze zákona povinné platby obce nikdy nic nedoplácely, protože svazková škola byla
založena“ vēas“.
• PƎi souēasných nákladech za dojíždĢjící žáky by tƎi zƎizující obce platily 3 759 540,- Kē
z vlastních rozpoētƽ do rozpoētƽ jiných obcí. Oproti tomu provozní pƎíspĢvek na vlastní
svazkovou školu od obcí ēiní 1 655 000,- Kē. PƎestože tedy mají obce své vlastní školy a školky,
jen na nákladech na provoz (oproti stavu, kdy by školu nemĢly) šetƎí 2 104 540,- Kē.
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POHLEDEM STAROSTY OBCE
Škola v obci je nutnost a radost… ale jak už to bývá, na druhé stranĢ mince je zároveŸ starost. Pokud
je tato starost úmĢrná radosti, nebo pokud se to poƎád ještĢ dá vydržet – finanēnĢ, personálnĢ,
emoēnĢ – snažíme se prostĢ nĢjak se z toho radovat (obēas) a nĢjak to prostĢ vydržet a pƎeēkat (to
ēastĢji).
Pokud se však pocit, že tĢch starostí a nejistot je pƎece jen nĢjak mnoho dostavuje neodbytnĢ ēasto,
zkuste se inspirovat konceptem, jehož zámĢrem je minimálnĢ ubrat na radosti a maximálnĢ rozložit,
tedy ubrat, starosti. Nejedná se o perpetuum mobile ani o koncept, který je vhodný pro všechny.
Jestli je vhodný pro Vás, musíte posoudit sami.
V následujícím textu najdete autentické výroky starostky a starostƽ obcí7, které koncept škol
zƎizovaných svazkem obcí zažívají na vlastní kƽži.

„Je to nástroj, který Vám rozváže ruce a umožní Vám udĢlat spoustu vĢcí…
…sám od sebe ale neudĢlá nic.“
Ing. OndƎej Kopp, starosta obce Rapotín
Proē jsme to dĢlali – význam školy pro obec a argumenty, rozhodování se…
• Škola je pro obec živá voda. Není škola, není život!
• Škola je i „multifunkēní kulturní centrum“ …v malé obci má i jiné využití než to, že tam
dopoledne chodí dĢti.
• To nejsou okamžité pƎínosy typu „dnes nĢco udĢlám a zítra to ponese ovoce“.
• NĢkteƎí zastupitelé školu v obci mít nechtĢjí – „mít školu – mít starosti“, to je postoj ēásti lidí,
se kterým musíme stále poēítat – stejnĢ tak musíme poēítat s tím, že škole a dĢtem nic
neodpustí. Investice do školy i pokƎikování dĢtí napƎíklad na zastávce, jim budou vždy trnem
v oku.
• Když v obci, nebo v dojezdové vzdálenosti není škola a školka, nedostanete tam mladé lidi.
• Je dobré podchytit a motivovat místní obēany, aby jejich dĢti ve škole zƽstaly…
• Škola je v obci „odjakživa“ – to je nositel historické, kulturní a svým zpƽsobem i politické
tradice. Je to instituce, která pƎetrvává pƎes všechny režimy. Je to symbol…
• Školu zrušíte bĢhem jednoho roku. Lidé si ale zvyknou na to, že dávají dĢti jinam, zaƎídí a
zorganizují si to jinak … a dostávat je potom do školy zpátky, to jde strašnĢ pomalu – to tvá
nĢkolik let.
• Když zƽstanete sami, stejnĢ za pár let školu zavƎete – jen ztratíte spoustu obēanƽ. Lidé ráno
odjedou i s dĢtmi a veēer se vrátí. Stanete se stejnou noclehárnou, jakou jsou sídlištĢ na
okrajích mĢst. ZároveŸ ztratíte spoustu penĢz a postupnĢ bude docházet i k odlivu mladých
lidí.
• PƎed volbami každý slibuje – „zachováme a rozšíƎíme školu“. Ale bez jasných plánƽ
postavených na ekonomické a pedagogické udržitelnosti jsou to jen populistické Ǝeēi. Taková
„umĢle politicky udržovaná škola“ mƽže jen nĢkolik let pƎežívat v agonii a ruinovat obecní
rozpoēty.
• Naše obec Ǝešila co se školkou – vedlejší obce mĢly již zƎízenou svazkovou školu – tak jsme se
pƎidali.
• V zastupitelstvu jsou laici – potƎebujeme dobré a srozumitelné informace.
7

V abecedním poƎádku: Beneš JindƎich, místostarosta obce Otovice; Frisch Eduard, starosta obce Sadov;
Hromádko Vít, starosta obce Hájek; Kopp OndƎej, starosta obce Rapotín; Ludvík Ladislav, místostarosta obce
Sadov; Švecová Stefana, starostka obce Otovice; Vaníēek Jan, starosta obce Petrov nad Desnou
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Dƽležitým argumentem bylo, že každá obec si nadále rozhoduje o své budovĢ. Nic neztrácí,
ani nepƎedává - investice a majetek jsou úēetnĢ oddĢleny.
Když zrušíte školu, budova Vám v obci stejnĢ zƽstane. Problém s jejím využitím, provozem a
údržbou nezmizí, ten zƽstává.
NĢkdo sice musí být motorem, ale celé to neodpracuje a nerozhodne jeden ēlovĢk. Musí se tím
zabývat kolektiv zastupitelƽ a velkou roli v tom hraje jejich vĢk, vzdĢlání, povaha…
Rozhodovali jsme se tĢžko a vƽbec ne jednomyslnĢ. Tak dvĢma zastupitelƽm z pĢti se do toho
moc nechtĢlo.
Bylo to trochu dobrodružství - schvalovalo se nĢco, o ēem skoro nikdo nevĢdĢl co to vlastnĢ
je…
Vstoupit lze – vystoupit taky. Když to nebude vyhovovat, není to na doživotí.

Na co jsme pƎišli, co dnes víme a Ǝíkáme…
• To není žádný nový vynález - už dƎíve si pƎece dĢdiny spoleēnĢ stavĢly „mĢšƛanku“ na jednom
strategicky dostupném místĢ. Jak myslíte, že pƎed bezmála sto lety vznikla právĢ tahle škola?
• Dá se to lépe Ǝídit, ovlivŸovat… dá se s tím lépe pracovat.
• Škola jako školská právnická osoba – to je pro mne velká výhoda. Vím kolik a za co platím,
Ǝeditel za to odpovídá - má to komplet celé na starost - a tím odpadá ēást starostí nám.
• Problémy Ǝešíme spoleēnĢ – dƎíve bych v tom jako starosta zƽstal sám a se spoustou vĢcí bych
si tak neporadil.
• PƎi šlo to za vteƎinu dvanáct… nebýt toho, dnes už bychom školu nemĢli.
• Nemám rád zmĢny, jsem konzervativní… ale toto se osvĢdēilo.
• UpƎímnĢ… já o záporech nevím!
• Škola živoƎila na 13 dĢtech, dnes je jich tam 75. ProstĢ to funguje, žádný zápory!
• DƎíve jsme jiným obcím platili za naše dĢti150 tisíc. Dnes tytéž peníze šetƎíme, resp. mƽžeme
je investovat do své školy.
• Pomoc není jen to, co dĢláme, ale i to, co nedĢláme – že nikomu neházíme klacky pod nohy.
• Po ētyƎech letech se ukazuje, že jsme schopni dostat se na mnohem nižší náklady za žáka, než
školy ve velkých mĢstech.
• PotƎebovali jsme ekonomický pohled, ekonomická svoboda vám dá ohromný prostor pro
svobodu pedagogickou.
• Letos mateƎská školka posílila… a základní škola oslabuje. Ale za pár let to tƎeba bude
naopak. Nic nemusíme rušit, jen se domlouváme, kde a jaké tƎídy budeme otevírat tak, aby to
všem co nejlépe vyhovovalo.
• Než se za každou cenu snažit udržet dvĢ školy s 1. - 9. tƎídou, tak to je pƎece lepší mít luxusní
1. stupeŸ u nás a luxusní druhý stupeŸ v sousední vesnici…
• BĢhem prázdnin byla dƎíve školka zavƎena celý mĢsíc. Dnes si školky rozdĢlí služby a rodiēe si
nemusí podle nich plánovat dovolené a organizovat celé prázdniny.
• Co mƽže být pro rodiēe lepší, než jistota, že starší sourozenec ráno doprovodí mladšího do
školky nebo školy a sám jde do vedlejší budovy…
• NejdƎíve jsme sledovali úprk rodiēƽ do Ostrova a Varƽ… dnes už zpátky objevují naší školu
• Zpoēátku jsme zaēali školu naplŸovat i díky tomu, že jsme se specializovali na dĢti s rƽznými
hendikepy a rodiēe z jiných obcí k nám vozili dĢti …

Co byste poradili svým kolegƽm, starostƽm?
• RozhodnĢte se, co potƎebujete a chcete. K tomu Vám pomohou odpovĢdi na otázky
o Chci udržet a rozvíjet školu/školku?
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o Má naše škola/školka šanci dále se udržet a rozvíjet se?
o Jsou v okolí i jiné školy/ školky, které by bylo možné pƎesvĢdēit ke spolupráci?
NajdĢte si zapáleného manažera – starosta a zastupitelé to sami neudĢlají.
VysvĢtlovat, pƎesvĢdēovat, vysvĢtlovat, pƎesvĢdēovat…
Neēekejte, že to bude od zaēátku jasné a nalinkované. Sami se uēíme jak tuto situaci využívat.
Každým rokem se v tom cítíme jistĢji a nacházíme další aspekty, které to mƽže pƎinášet.
Všechno co se stane, musí udĢlat starosta, zastupitelé, Ǝeditel… Pokud nechcete dĢlat zmĢny,
neudĢláte je ani se stávajícím, ani s novým uspoƎádáním školy.
PrincipielnĢ je to OK, princip ale nestaēí, je tƎeba podložit jej pravidly.
Slouēením získáváte prostor, pružnost a v matematickém pohledu jste na tom lépe – obecní
peníze šetƎíte a ze státních normativƽ vystaēíte … ale tím, že se „to“ založí, to umožní šetƎit a
být efektivní, ale nešetƎí to samo!
Více lidí, vĢtší objem, projektové Ǝízení, finance do školy, dƎíve nepƎístupné dotaēní tituly… to
jsou vĢci, kvƽli kterým to stojí za to.
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POHLEDEM ŠKOLY – aEDITELE A U,ITELr
Nebudeme se zde pokoušet rozhodnout vĢēnou polemiku o tom, jestli školy sluēovat, spojovat a
vytváƎet velké efektivní celky, nebo naopak podporovat školy malé, „pƎehledné“ a žákƽm školou
povinným srozumitelné a neanonymní. Cílem je nabídnout schƽdné a kompromisní Ǝešení pro
situace, které již nĢkolik let vypadají tak, že se škrtá, ubírá, krátí… a všichni zúēastnĢní vidí, že pokud
se nĢco nestane, pƎíbĢh nemƽže skonēit jinak, než jako pƎíbĢh bez vítĢzƽ, bez kompromisƽ, bez
školy… Jen o tom nikdo nechce nahlas mluvit a všichni svornĢ ēekají na nepojmenovaný zásah
„shora“. Cestu však mohou hledat i školy s úplnĢ opaēnými starostmi – napƎíklad školy, jejichž
kapacita nestaēí žákƽm, a pro které by spojením s okolními školami, nebo tƎeba jen školkami, bylo
Ǝešením.
Zakládání škol zƎizovaných svazkem obcí mƽže pro školu zpoēátku znít a vypadat jako“ optimalizace“.
Toto, mezi pedagogickou veƎejností bezmála sprosté slovo, spousta lidí považuje za úƎednickou Ǝeē,
kterou se oznaēuje proces slouēení školy se školou vĢtší a následné zrušení školy pƽvodní. Jakkoli by
se s pƎedchozím pohledem dalo vĢcnĢ polemizovat, na vĢcné argumenty se v této fázi pƎíliš nehraje a
jakékoli téma optimalizaci jen podobné, nebo podobnĢ zavánĢjící ēi znĢjící, okamžitĢ a spolehlivĢ
vyvolá mnoho debat, emocí… a emocí mnohde tak silných, že už to samo o sobĢ mƽže staēit, aby se
nestalo a nemĢnilo nic.
Pokud však necháme emoce opadnout a vpustíme do hry racio, mƽžeme zjistit, že toto Ǝešení je
právĢ pro nás a právĢ v naší situaci velkou pƎíležitostí a volbou, kterou bychom nemĢli jen tak smést
ze stolu. JistĢ bychom si všichni dovedli pƎedstavit varianty lepší… ale ty lepší a nejlepší bývají,
bohužel, zároveŸ velmi nepravdĢpodobné a nereálné. Máme-li tedy najít Ǝešení pravdĢpodobné,
reálné a k tomu zároveŸ dobré, je docela dobƎe možné, že nám jako výsledek vyjde právĢ škola
zƎizovaná svazkem obcí.
Jaké jsou výhody uvedeného Ǝešení? Ty první a nejnápadnĢjší jsou emoēní a lidské. Tato cesta
nepƎináší „poražené“ a všechny zúēastnĢné nedĢlí na „my a oni“. Toto Ǝešení sice není jednoduché na
vyjednání a vysvĢtlování, jeho logika ale vychází z toho, že spustit se mƽže až ve chvíli, kdy s ním
všichni zƎizovatelé souhlasí a zároveŸ mají dostatek argumentƽ, jak to obēanƽm a rodiēƽm vysvĢtlit.
PƎi tomto Ǝešení se prostĢ nemusíme setkávat s tak vypjatými dilematy obcí, uēitelƽ nebo rodiēƽ,
tedy tĢch skupin, které pƎi sluēování (optimalizaci) škol vstávají jako jeden muž a bojují – bez ohledu
na to, jestli pro nebo proti - až do vyēerpání všech sil, racionálních i emoēních argumentƽ, petic a
mediálního arzenálu všech ráží. Kdo by tedy ēekal výše popsanou divoēinu, pƎi zƎizování škol svazkem
obcí se jí pravdĢpodobnĢ nedoēká – to pƽjde pomalu a postupnĢ se to bude muset všem znovu a
znovu vysvĢtlovat. V této hƎe prostĢ nikdo nemá všechny trumfy, takže vyhrát mƽžou jen všichni
spoleēnĢ.
Další výhody jsou, ƎeknĢme, pedagogické. Spoēívají ve využívání toho, že škola mƽže zƽstat „malá“
aby dále byla pro dĢti pƎehledná, neanonymní, ale zároveŸ mƽže využívat skuteēnosti, že je dost
„velká“ na to, aby svoji ekonomickou nezávislost, personální zázemí, didaktické pomƽcky a
organizaēní variabilitu využívala ke zvyšování kvality vzdĢlávání.
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O tom, jak výše uvedený koncept svazkových škol pomohl dvĢma (výše uvedeným) konkrétním
školám si udĢlejte obrázek na základĢ citací z inspekēních zpráv:
ZŠ A MŠ Karlovarský venkov
Téma inspekce:
Hodnocení dopadu informaēních a komunikaēních technologií na výuku a uēení (informaēní
gramotnost) v základním vzdĢlávání v základní škole ve školním roce 2006/2007.
Citace z hodnocení v inspekēní zprávĢ:
Vedení školy podporuje plánovitý rozvoj využití ICT pƎi pƎípravĢ a realizaci výuky a vytváƎí
k tomu potƎebné personální a materiální podmínky. Sleduje dopad využívání ICT na výuku
a uēení. Rozvoj informaēní gramotnosti ve škole je pƎíkladný.
ZŠ a MŠ Údolí Desné:
Téma inspekce:
Hodnocení podmínek, prƽbĢhu a výsledkƽ vzdĢlávání poskytovaného základní a mateƎskou Školou
Citace z hodnocení v inspekēní zprávĢ:
Ve sledovaném období došlo k výraznĢ pozitivním zmĢnám v oblasti materiálního a technického
vybavení rozsáhlého subjektu. Spoluprací s partnery, zapojeními do projektƽ a jejich realizací škola
cílenĢ usiluje o zvyšování kvality vzdĢlávání. Významný podíl na tomto pozitivním trendu má efektivní
Ǝízení školy a využívání moderních evaluaēních nástrojƽ.
Kvalita základního i pƎedškolního vzdĢlávání je podporována velmi dobrými až nadstandardními
materiálními podmínkami, funkēnĢ stanovenými kompetencemi zamĢstnancƽ, dalším odborným
vzdĢláváním pedagogických pracovníkƽ, úēelným plánováním a vyhodnocováním prƽbĢžných
výsledkƽ pedagogického procesu i velmi dobrou spoluprací se zainteresovanými partnery.
Systém Ǝízení subjektu je racionální, promyšlený, umožŸuje jeho plynulé a efektivní fungování,
celkovĢ je hodnocen na úrovni pƎíkladu dobré praxe.
Hodnocení žákƽ mĢlo motivaēní a zpĢtnovazební charakter. Systém sebehodnocení žákƽ se postupnĢ
vyvíjí. Škola vytvoƎila vhodné pƎedpoklady pro zajištĢní poradenských služeb. K prevenci rizikového
chování a zabezpeēení bezpeēnosti a ochrany zdraví dĢtí a žákƽ jsou úspĢšnĢ využívány funkēní
prostƎedky. PozitivnĢ jsou v tomto smĢru hodnoceny zejména nabídka a zapojení žákƽ do školních a
mimoškolních aktivit a realizace vzdĢlávacích projektƽ na podporu rozvoje osobnosti dĢtí a žákƽ.
V následujícím textu potom najdete autentické výroky Ǝeditelek a pedagožky8, které v podobných
školách již uēí a pracují.
V rolích uēitelky Ǝíkáme, že…
• Velká škola ve velkém mĢstĢ není zárukou kvality – podle výsledkƽ i ohlasu od rodiēƽ, jsme
schopni kvalitou konkurovat i v odborných pƎedmĢtech na druhém stupni.
• Výhody jsou urēitĢ v organizaci výuky – tĢch možností je teě prostĢ mnohem více.
• Na zaēátku jsme se setkávali s obavami rodiēƽ, jestli udržíme rivalitu a boje mezi jednotlivými
obcemi a školami.
• Výhody pro všechny – pro uēitele, pro dĢti… máme 100% aprobovanost,jsme schopni
zajišƛovat tƎeba i aprobované zastupování, mƽžeme si dovolit rodilého mluvēího, vyuēujeme,
3 cizí jazyky, technické kreslení, psaní na stroji…
• Oproti stavu pƎed slouēením mƽžeme nabízet více nepovinných pƎedmĢtƽ.
8

V abecedním poƎádku: Bicanová Eva, Ǝeditelka MŠ a ZŠ Údolí Desné; Klírová JiƎina, Ǝeditelka ZŠ A MŠ regionu
Karlovarský venkov; Koktavá Petra, zástupknĢ Ǝeditelky MŠ a ZŠ Údolí Desné; Procházková Anna, ekonomka ZŠ
A MŠ regionu Karlovarský venkov
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Škola je vybavená moderní technikou z projektƽ, na které by malá škola nedosáhla.
BĢhem dvou let se nám podaƎilo sladit školní vzdĢlávací programy MŠ, a 1. i 2. stupnĢ ZŠ,
ēímž podporujeme hladký pƎechod dĢtí mezi jednotlivými stupni vzdĢlávání.
Mƽžeme vstupovat do dotaēních projektƽ (ze státního rozpoētu) i do vzdĢlávacích projektƽ z
EU financí. Tyto možnosti jsme pƎed slouēením nemĢli, neboƛ náš zƎizovatel (obec) nemĢl
dostateēný poēet obyvatel proto, abychom se kvalifikovali do urēitých typƽ dotaēních Ǝízení.
StejnĢ tak naše škola nemĢla dostateēný poēet žákƽ/tƎíd pro vstup do nĢkterých EU projektƽ,
ze kterých teě získáváme vybavení – napƎíklad IT uēebnu.
VýraznĢ se nám zvýšila zastupitelnost pedagogƽ.

V rolích Ǝeditelky Ǝíkáme, že…
• Zaēátky bývají tĢžké… ale dá se to „ustát“. OpƎít se mƽžete buě o silnou vizi ruku v ruce
s pochopením zƎizovatele, nebo - a to už se potom nemáte o ēem rozhodovat – o finanēní
tlak, když Vám z ekonomického pohledu vlastnĢ nic jiného nezbývá :-)
• Starosta tomu musí rozumĢt a chtít to, bez nĢj nemá smysl o tom uvažovat.
• U nás žádné personální tƎenice nenastaly – byla to taková šƛastná konstelace, kdy kolegynĢ
Ǝeditelka odcházela. Ale rozumím tomu, že je tĢžké Ǝeditele pƎesvĢdēit o tom, že sice bude
dĢlat skoro totéž, co dĢlal doposud, že ani finanēnĢ si nijak nepohorší, „jen“ už nebude Ǝeditel.
Na tom se asi spousta vĢcí mƽže zadrhnout… Na druhou stranu, jsou urēitĢ i takoví, kteƎí by to
uvítali, a vyhovovalo by jim, že se zbavili úƎadování a mƽžou se více vĢnovat pedagogickému
a metodickému Ǝízení
• BĢhem dvou let se nám podaƎilo sladit školní vzdĢlávací programy MŠ, a 1. i 2. stupnĢ ZŠ,
ēímž podporujeme hladký pƎechod dĢtí mezi jednotlivými stupni vzdĢlávání.
• Mƽžeme vstupovat do dotaēních projektƽ (ze státního rozpoētu) i do vzdĢlávacích projektƽ z
EU financí. Tyto možnosti jsme pƎed slouēením nemĢli, neboƛ náš zƎizovatel (obec) nemĢl
dostateēný poēet obyvatel proto, abychom se kvalifikovali do urēitých typƽ dotaēních Ǝízení.
StejnĢ tak naše škola nemĢla dostateēný poēet žákƽ/tƎíd pro vstup do nĢkterých EU projektƽ,
ze kterých teě získáváme vybavení – napƎíklad IT uēebnu.
• Obava ze slouēení a nedƽvĢra ke zmĢnám byla ve sboru zpoēátku velká. Všichni ale brzo
pochopili, že otázka „…budu tady vƽbec mít nĢjaké místo a bude dále existovat naše škola?“
je mnohem zásadnĢjší, než otázka „…budu stále uēit tady v té budovĢ a nebudu muset
dojíždĢt 10 minut autobusem?“
• Na pƎesuny z budovy do budovy jsme si zakrátko zvykli, jsme schopni je operativnĢ
organizovat.
• Z ekonomického pohledu je dƽležité, aby se škola zƎídila „s odlouēenými pracovišti“ … na to
zákon myslí a tak náklady na pƎejezdy a stĢhování uēitelƽ jsme schopni nákladovĢ pokrývat
z normativu.
• DƎíve byly tendence Ǝíkat „my“ a „oni“ … dnes už ani uēitelé ani dĢti neƎíkají „chodím do
Rapotína“, nebo „uēím v PetrovĢ“ – všichni „chodí do Údolí“.
• Naši cestu nám potvrdilo a dále nás motivovalo hodnocení eské školní inspekce, kde jsme
v nĢkolika ohledech byli oznaēeni jako „pƎíklad dobré praxe“.
• \íkala jsem si, co všechno bych mohla zaƎídit, kdybych mĢla v rozpoētu peníze, které dnes
jako obec platíme jiným školám…
• Hned z poēátku vznikla i „spádovost“ – obce si dle zákona zƎídili školský obvod a ušetƎili jsme
tím spoustu penĢz, které jsme investovali do rozvoje školy.
• Když nastupují nová vedení v obcích snažíme se jim celou problematiku svazkových škol
vysvĢtlit a pƎiblížit ji…
• První rok se do školy v Otovicích investovalo a zároveŸ jsem ji musela naplŸovat i cizími
dĢtmi… mezi lidmi v to nebyla velká dƽvĢra, vznikaly takové nepƎíjemné tlaēenice – „chodí
sem dĢti z jiných obcí a my to platíme“.
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Z ekonomického pohledu se to zdálo komplikované, ale vytvoƎili jsme „úēetní propojky“ mezi
obcemi, metodicky jsme celý proces popsali a … jde to!
Z manažerského pohledu je to super. \editel má mnohem vĢtší manévrovací prostor, vĢtší
samostatnost i odpovĢdnost. Má nad sebou jednoho zƎizovatele – svazek obcí, tedy starosty
jednotlivých obcí, kteƎí mezi sebou spolupracují a vydávají zásadní rozhodnutí z pozice
zƎizovatele.
Všechno má svƽj vývoj, zaēátek byl tĢžký, ale když dnes Ǝešíme dopravnost, už nahlas
zvažujeme varianty o školním autobuse… pƎed 5 lety bychom o tom ani neuvažovalo…!

POHLEDEM RODI,r A OB,ANr
Mít v sousedství kvalitní školu je snem a úlevou každého rodiēe, o tom není pochyb. Pochybnosti
bohužel, stejnĢ jako v pƎípadĢ Ǝeditelƽ a uēitelƽ, nastávají ve chvíli, kdy se snažíme popsat co je
„kvalitní škola“. V takové chvíli zaēínají desítky a stovky rodiēƽ snášet desítky a stovky argumentƽ.
Všechny jsou pro nĢ dƽležité, ale jak vybrat ty „dƽležité pro všechny“… a jak pƎi tom neztratit ty
„dƽležité pro mne“.
Pokud tedy jako rodiē pƎemýšlíte a rozhodujete se, co by pro Vás i Vaše dítĢ bylo nejlepším Ǝešením,
navrhujeme Vám oddĢlit si argumenty „dƽležité pro všechny“ od argumentƽ „dƽležité pro mne“ a
obĢ kategorie posuzovat oddĢlenĢ. PƎi tomto posuzování pak doporuēujeme porovnávat výsledek
nikoli s Ǝešením ideálním ale nejlépe se stavem, ve kterém jste teě nebo ve kterém byste za nemĢnné
situace dále setrvávali.
V oblasti „Dƽležité pro všechny“ - tedy v oblasti CO a PRO se dĢti ve škole uēí - by zmĢna mĢla
pƎinést zlepšení obsahu a kvality výuky. Jak se této kvalitĢ daƎí, budete mít možnost ovĢƎovat jen
nepƎímo – což sice nĢkterým nemusí vyhovovat, poctivé je ovšem si Ǝíci, že stav v souēasné škole byl
pravdĢpodobnĢ úplnĢ stejný.
V oblasti „Dƽležité pro mne“ pro nás bývá klíēové jak, kde a s kým se dĢti uēí – zpƽsob, místo a
atmosféra. Tyto aspekty se pƎi vĢtších organizaēních zmĢnách ēasto mĢní. Dobrá zpráva pro rodiēe
ale je, že tento pro nĢ velmi dƽležitý rozmĢr zmĢny - tedy to v jakých podmínkách a jakým zpƽsobem
se jejich dĢti uēí - mohou ovlivŸovat výraznĢ lépe než dƎíve zmiŸovanou oblast CO a PRO. Navíc je
zƎejmé, že to, co nĢkteƎí rodiēe mohou považovat za riziko, jiní rodiēe mohou považovat za vítanou
pƎíležitost ke zmĢnĢ.
Pokud tedy jako rodiē pƎemýšlíte a rozhodujete se, co by pro Vás i Vaše dítĢ bylo nejlepším Ǝešením,
navrhujeme Vám oddĢlit si argumenty „dƽležité pro všechny“ od argumentƽ „dƽležité pro mne“ a
obĢ kategorie posuzovat oddĢlenĢ. PƎi tomto posuzování pak doporuēujeme porovnávat výsledek
nikoli s Ǝešením ideálním ale nejlépe se stavem, ve které jste teě, a ve kterém byste za nemĢnné
situace dále setrvávali.
„Dƽležité pro všechny“ – CO a PRO se mají dĢti ve škole uēit a jak to mĢƎit a porovnávat – to asi
velká vĢtšina rodiēƽ nemá ambice Ǝešit a rozhodovat. Je to pƎeci jenom trochu „velké téma“. Rodiēe
se chtĢjí spolehnout na to, že to CO se dĢti ve škole uēí, bude odpovídat a dobƎe zapadat do svĢta, pro
který škola dĢti pƎipravuje. Rodiēe se chtĢjí spolehnout na to, že školu Ǝídí profesionálové, kteƎí mají
ēas, energii a schopnosti vidĢt - co se vzdĢlávání dĢtí týēe – dále za horizont. Takové „vĢtší plány“ a
“vĢtší témata“ se vĢtšinou pƎece jen lépe Ǝeší vĢtším školám, kde se takové plánování a pƎemýšlení o
smĢru a rozvoji mƽže rozložit mezi více lidí. Rodiē se tedy s vĢtší mírou jistoty mƽže spolehnout na to,
že škola „velkému tématu“ vĢnuje neustálou péēi. Toto si mƽže kontrolovat ve veƎejných
dokumentech, jako jsou Inspekēní zprávy, Výroēní zprávy školy nebo formou participace na ēinnosti
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kompetenēnĢ velmi silných, pohƎíchu však velmi málo využívaných, Školských rad (pozor –
nezamĢŸovat se SRPDŠ).
„Dƽležité pro mne“ – to JAK a KDE se moje dĢti uēí, to je pro rodiēe ēasto mnohem praktiētĢjší a
hmatatelnĢjší téma. Zde se zase vĢtšinou otevírá prostor na školách menších, nebo v místech, kde
jsou aktivní rƽzné spolky, oddíly nebo jednotlivci. Zde je prostor pro ovlivnĢní ze strany rodiēƽ
mnohem vĢtší a na rozdíl od pƎedchozího pohledu „dƽležité pro všechny“ je z hlediska „dƽležité pro
mne“ možné být mnohem aktivnĢjší a nejen dƽvĢƎovat a kontrolovat, ale také mnohem významnĢji
ovlivŸovat a tvoƎit.

ZÁV4REM…
Pokud jste, laskaví ētenáƎi, doēetli až sem, nezbývá nám, než Vám sdĢlit, že více již nemáme, oē
bychom se s Vámi podĢlili. VĢƎíme, že Vám alespoŸ nĢkteré ēásti tohoto prƽvodce posloužily
k Vašemu rozhodování, nebo – a to také není málo – Vám alespoŸ nasadily brouka do hlavy.
Pokud budete o nĢkterých vĢcech a nápadech z tohoto prƽvodce hovoƎit se svými pƎáteli, kolegy,
souputníky nebo odpƽrci, mĢjte prosím na pamĢti to, že se jedná o vĢci pomĢrnĢ nové, ne zcela
osahané a že první reakce na nĢ nemusí být uvážené, správné nebo naopak mohou být až pƎíliš
optimistické.
Pro porovnání Vám tedy úplnĢ na závĢr nabízíme již stokrát vyprávĢný pƎíbĢh z období mezi
svĢtovými válkami – pƎíbĢh dvou obchodních zástupcƽ firmy Baƛa, kteƎí z pohledu svých tehdejších
zkušeností a zvyklostí dostali asi velmi netypický úkol. Dnes bychom pravdĢpodobnĢ Ǝekli, že byli
postaveni pƎed novou výzvu. Vyrazili na prƽzkum trhu do Afrických zemí té doby. Jejich spoleēná
otázka "Mƽžeme zde prodávat boty?" je v krátké dobĢ spolehlivĢ rozdĢlila. Každý z nich potom o
svých zkušenostech reportoval po svém. Byly to opravdu dva ēernobílé reporty. V jednom stálo:
"Tady nikdo boty nepotƎebuje, všichni chodí bosky!". Druhý znĢl podobnĢ a úplnĢ jinak zároveŸ:
"Všichni tady chodí bosky, tady boty potƎebuje každý!"
Až se tedy budete rozhodovat, jaký bude Váš postoj k propagaci „škol zƎizovaných svazky obcí“
v oblastech a zemích, kde „takové školy nikdo nemá“, pƎejeme Vám (i Vašim školám), abyste se
pƎidali na správnou stranu. Která to je? No u tĢch bot je to s témĢƎ stoletým odstupem jasné. U tĢch
škol velmi pravdĢpodobné. Tedy alespoŸ podle našeho soudu.
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