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Podpora ředitelů
Role ředitele byla po poslední desetiletí vnímána hlavně jako administrativní, ale v
současném školství zaměřeném na kvalitu vzdělávání se po ředitelích chce, aby uměli
rozvíjet kvalitu výuky na svých školách pomocí systematické práce s učiteli. Pokud chtějí
politici takového stavu dosáhnout, měli by ve svých programech zmiňovat podporu
ředitelů ve smyslu redukce jejich administrativní zátěže v zájmu péče o vzdělávací
proces v samotných třídách. Ředitel je totiž pro kvalitu vzdělávání naprosto klíčový, a
proto se dobrý komunální politik pozná i tak, že mu záleží na jeho výběru nebo motivaci
v podobě systému odměňování.

Důraz na učitele a personální zajištění škol
Budoucí zastoupení obce může myslet na učitele hned z několika perspektiv. První z
nich je uvolňování financí pro jakékoliv jejich potřeby od vybavení kabinetů přes
zajištění dostatku moderních pomůcek až po zaplacení vzdělávacích kurzů v
inovativních přístupech typu formativní hodnocení nebo nové metody výuky.

V druhé ro�ně se může učitelům ulehčit jejich již tak náročná práce pomocí zajištění
pomocného pedagogického personálu díky státním nebo evropským finančním výzvám.
Do škol tak lze dostat školní psychology, speciální pedagogy, asistenty pedagoga,
kariérní poradce nebo pedagogického mentora. O všechny zmíněné akti�ty se může
postarat ředitel, ale po něm by politici neměli chtít papírování, ale to, aby se soustředil
na kvalitu a průběh výuky.

Zaručení vzdělávání pro všechny sociální vrstvy
Další téma, na němž lze poznat, že to uchazeči o politické funkce myslí se vzděláváním
vážně, je zaručení vzdělávání pro všechny, včetně sociálně znevýhodněných žáků.
Dosažení ideálního stavu zahrnuje práci s rodinami, snižování sociálních nerovností a
spolupráci odborů, bez které se žádné politické zastoupení neobejde.
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Místo sociálně znevýhodněných žáků se mohou častěji objevovat sliby a plány na
podporu žáků nadaných. V takovém případě by měli politici také uvést, jakým způsobem
toho chtějí dosáhnout. Součástí takového řešení by mělo být zajištění podpůrných
pedagogických pozic a umožnění učitelům a ředitelům soustředit se na kvalitu výuky,
jak již bylo zmiňováno dříve.

Dostatek míst ve školách
Zajištění místa ve škole či školce pro vaše dítě je samozřejmostí každého volebního
programu. Budoucí složení odboru školství by vám proto mělo také předložit konkrétní
řešení, jak chce tento plán splnit – například monitorováním počtu obyvatel pomocí
demografické studie. Politici ve větších městech by se měli připravovat na silné ročníky
nastupující na střední školy, jelikož populační křivka těchto věkových skupin bude růst
až do roku 2025 a je nutné pro ně zajistit dostupné všeobecné vzdělání s maturitou.

Podpora neformálního vzdělávání
Neformální (mimoškolní) vzdělávání je důležitou složkou života dětí. V zájmových
kroužcích a sportech se tvoří přátelství na celý život a děti nabírají zkušenosti, ze
kterých se často stává hlavní pracovní náplň. Politici by tento segment neměli opomíjet.
V menších obcích může mít pozitivním znakem plán na finanční podporu střediska
volného času, neboť nová zákonná úprava jim přisuzuje méně peněz než dříve. Dále je
pozitivní, pokud stranám záleží na tom, že školy v obci či městě vytváří prostorové a
materiální podmínky pro mimoškolní vzdělávání. V propojení se spolkovou činností nebo
vzdělávacími akti�tami pro dospělé se může ze školy stát komunitní centrum, což může
být další plusový bod pro stranu, které na vzdělávání záleží.

Adaptace a vzdělávání ukrajinských uprchlíků
Ukrajinští žáci mohou být ve volebním klání nepopulární téma. Tím více se pozná u
politiků zájem o funkční vzdělávací systém, pokud s touto výzvou ve svých plánech
počítají. Špatná integrace může stát obec velké množství problémů, financí a zatížit
sociální systém.
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Výčet bodů nemá dát dohromady vzorový volební program. Některé body jsou velmi
specifické a nemusí se nacházet ani v programech stran, které se na školství zaměřují.
Jedná se ale o výběr klíčových témat, která vás mohou přesvědčit, že to dané aspirující
politické zastoupení myslí se vzděláváním vážně a má celkový přehled pro řízení velmi

důležitého odboru, jenž připravuje děti na budoucnost.

Manuál ke komunálním volbám – Vzdělávání přede-vším - ZDE
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https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2022/06/EDUin_Vzdelavani-predevsim_2022_komunalni-politici.pdf

