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Volební program pro oblast vzdělávání a školství  

KSČM 
 

Silné stránky, pozitiva a dobrá praxe programu?  

 

● Program zahrnuje témata, teze, cíle či opatření, která míří na odstranění ekonomických 

bariér přístupu ke vzdělávání (zrušení úplat za formální i neformální vzdělávání, bezplatné 

obědy atd.). Specifická je však otázka plošnosti (tedy např. nezacílenosti na potřebné 

skupiny žáků) a s tím spojených celkových nákladů dílčích opatření. 

● Obsahuje rovněž část zaměřenou na využití “postcovidové” situace jako příležitosti. Hovoří 

o navázání na příklady dobré praxe z distanční výuky a na nabyté zkušenosti s využíváním IT 

technologie ze strany žáků i učitelů pro modernizaci a budoucnost vzdělávání, zajištění 

technického vybavení dětem ze sociálně slabších rodin i po skončení pandemie atd.  

● Významný je i cíl spojený s financováním “veřejného vzdělávání” (6 % HDP). 

 

Příležitosti pro zlepšení?  

 

● V problematice cílů a obsahu vzdělávání program hovoří o návratu k jednotným osnovám 

a ročníkovým výstupům, což je v rozporu s dosavadním směřováním vzdělávací politiky i 

cíli a opatřeními Strategie 2030+ (např. by to zásadním způsobem omezilo možnost 

individualizované výuky na českých školách).  

● Ne zcela jasná jsou opatření zaměřená na podporu speciálních škol, přehodnocení inkluze 

apod. 

● Jako rizikové se jeví cíle spjaté s oborovou strukturou středních škol, kde by mělo dojít ke 

sladění struktury učebních i studijních oborů s potřebami pracovního trhu. V tomto ohledu 

zde existuje riziko převládnutí vlivu aktuálních potřeb trhu práce (především 

nízkokvalifikovaná pracovní síla), před dlouhodobou uplatnitelností absolventů v kontextu 

proměny ekonomiky, digitalizace, automatizace, robotizace, nástupu Průmyslu 4.0 atd.  
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● Jako destabilizující se v kontextu současné struktury vzdělávacího systému jeví cíl zrušení 

financování neveřejného školství z prostředků státního rozpočtu.   

 

Zdroj: 

https://www.kscm.cz/cs/volby-2021/programove-teze-kscm-pro-volby-do-ps-pcr-v-roce-2021 

  

https://www.kscm.cz/cs/volby-2021/programove-teze-kscm-pro-volby-do-ps-pcr-v-roce-2021
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Vybraná sledovaná témata vzdělávací politiky, oblasti a úrovně vzdělávacího 

systému prizmatem konkrétních relevantních částí či bodů volebního programu1 

 

Kontinuita vzdělávací politiky 

● Chceme, aby všechny děti vyrůstající v naší krásné zemi prožily šťastné dětství, 

bez strachu, studu a ponížení. Naší prioritou je dostupnost a kvalita vzdělávání, 

ale i dostupnost zájmových, sportovních a jiných mimoškolních aktivit. Chceme 

ochránit děti před šikanou, vzrůstající kriminalitou a návykovými látkami. 

Garance státu za kvalitní, dostupné a bezplatné vzdělávání na všech stupních 

škol by měla být samozřejmostí.  

 

Komentář: Přihlášení se ke strategickým dokumentům národní politiky 

program KSČM neobsahuje. Ve vztahu k cílům Strategie 2030+ je možné 

sledovat rozpor v rámci problematiky oblastí cílů a obsahu vzdělávání 

(Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných 

pro aktivní občanský, profesní i osobní život a Strategická linie 1: Proměna 

obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání), kde program klade důraz na 

jednotné osnovy a nové výstupy “po ročnících”. Naopak z pohledu druhého 

cíle Strategie 2030+ (Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů a 

Strategická linie 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání) program obsahuje 

několik tezí či opatření v souladu se Strategií 2030+, především v duchu 

odstraňování ekonomických bariér přístupu ke vzdělávání. Nejisté je ovšem 

uchopení problematiky tzv. společného vzdělávání (“přehodnocení inkluze”).  

 

Cíle a obsah vzdělávání  

● Vnitřně diferencovanou základní školu s jednotnými osnovami a ročníkovými 

výstupy. 

● Výchovu dětí a mládeže k vlastenectví i ke zvládání krizových situací. 

                                                 
1 Zařazení částí programů či bodů (opatření) nemusí být komplexní, přičemž některé se 

mohou překrývat, popř. mohou být zařazeny do více oblastí. 
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● Opětovné otevření otázky návrhu zákona o českém jazyce s cílem uchovat 

jeho bohatství pro budoucí generace. 

● Finanční, materiální a personální zajištění výuky předmětu technika/školní 

dílny na základních školách.  

 

Řešení nerovností v přístupu a podmínkách vzdělávání  

● Podporu projektů zabývajících se prevencí i důsledky kyberšikany. 

● Zpřísnění postihů za všechny formy psychické i fyzické šikany na základních i 

středních školách a učilištích. Zařazení kyberšikany a sexuálního obtěžování 

dětí na sociálních sítích do trestního zákoníku.  

● Zrušení poplatků za pobyt v mateřské škole, školní družině a školním klubu.  

● Zrušení poplatků za školní kroužky.  

● Učebnice a základní pomůcky na základních a středních školách a učilištích 

zdarma.  

● Bezplatné obědy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.  

● Vstup do galerií a muzeí pro žáky a studenty zdarma. 

● Postupný útlum víceletých gymnázií. 

● Poskytování sociálních a prospěchových stipendií. 

● Podporu speciálních škol, přehodnocení inkluze, podmínky pro asistenty na 

školách. 

Stabilizace a rozvoj učitelské a ředitelské profese 

● Navyšování platů a zlepšování pracovních podmínek pro pedagogické i 

nepedagogické pracovníky škol včetně učitelů v oblasti odborného výcviku. 

● Digitalizaci školství, včetně odpovídající přípravy budoucích i současných 

učitelů. 

 

Zajištění financování vzdělávacího systému 

● Zvýšení podílu veřejných výdajů na veřejné vzdělávání (6 % HDP). 

● Financování soukromých a církevních škol z vlastních zdrojů jejich zřizovatelů, 

s výjimkou technických škol a učilišť zřízených zaměstnavateli s cílem zajistit 

chybějící kvalifikované zaměstnance. 
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● Již zmíněno výše: Navyšování platů a zlepšování pracovních podmínek pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky škol včetně učitelů v oblasti 

odborného výcviku.  

 

Řešení situace “po Covid-19”, kompenzace nerovností a ztrát  

● Internet zdarma pro školy a domácnosti s dětmi (každý žák 3. třídy obdrží tablet 

– účelově na to vázat finance z operačního programu EU pro Covid). 

● Investice do ICT na školách, zasíťování všech škol, vybavení tříd počítači, 

interaktivními tabulemi a další technikou; navázání na příklady dobré praxe z 

distanční výuky a na nabyté zkušenosti s využíváním IT technologie ze strany 

žáků i učitelů pro modernizaci a budoucnost vzdělávání, zajištění technického 

vybavení dětem ze sociálně slabších rodin i po skončení pandemie. 

 

Infrastruktura (podmínky vzdělávání) 

● Výstavbu a zřizování jeslí a rozšíření kapacit v mateřských školách, zachování 

malotřídek a menších škol v obcích.  

● Již zmíněno výše: Internet zdarma pro školy a domácnosti s dětmi (každý žák 

3. třídy obdrží tablet – účelově na to vázat finance z operačního programu EU 

pro Covid). 

● Již zmíněno výše: Investice do ICT na školách, zasíťování všech škol, vybavení 

tříd počítači, interaktivními tabulemi a další technikou; navázání na příklady 

dobré praxe z distanční výuky a na nabyté zkušenosti s využíváním IT 

technologie ze strany žáků i učitelů pro modernizaci a budoucnost vzdělávání, 

zajištění technického vybavení dětem ze sociálně slabších rodin i po skončení 

pandemie. 

● Již zmíněno výše: Finanční, materiální a personální zajištění výuky předmětu 

technika/školní dílny na základních školách.  

 

Správa a vedení vzdělávací soustavy, snižování administrativní a další 

nepedagogické zátěže škol, digitalizace, střední článek  

● Snižování administrativy ve školách i školských a poradenských zařízeních. 
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Předškolní vzdělávání 

● Již zmíněno výše: Zrušení poplatků za pobyt v mateřské škole, školní družině a 

školním klubu. 

● Výstavbu a zřizování jeslí a rozšíření kapacit v mateřských školách, zachování 

malotřídek a menších škol v obcích.  

 

Základní vzdělávání 

● Již zmíněno výše: Vnitřně diferencovanou základní školu s jednotnými 

osnovami a ročníkovými výstupy.  

● Již zmíněno výše: Výstavbu a zřizování jeslí a rozšíření kapacit v mateřských 

školách, zachování malotřídek a menších škol v obcích. 

● Již zmíněno výše: Finanční, materiální a personální zajištění výuky předmětu 

technika/školní dílny na základních školách.  

 

Střední vzdělávání, struktura oborů, JPZ, ukončování studia 

● Podporu a zvýšení prestiže technického, učňovského školství, podporu malých 

a středních podnikatelů, kteří se budou podílet na praktické přípravě učňů. 

● Cílené sladění struktury učebních i studijních oborů s potřebami pracovního 

trhu. 

 

Terciární vzdělávání (mimo vědu a výzkum) 

● Podporu vysokých škol, vědy a výzkumu. 

● Navýšení kapacity ubytování na vysokoškolských kolejích.  

 

Další vzdělávání 

● Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání, podporu vzdělávání třetího 

věku jak v prezenční, tak i ve virtuální formě. 

 

Neformální vzdělávání (mimo sport) 

● Již zmíněno výše: Zrušení poplatků za školní kroužky.  

● Již zmíněno výše: Zrušení poplatků za pobyt v mateřské škole, školní družině a 

školním klubu. 
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● Dostupnost zájmové, kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, 

podporu základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. 

● Podporu organizací aktivně pracujících s mládeží. 

 

 

 

 


