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Soukromé školy a nedomyšlený
nápad ministra Chládka
V

tom rodiče dětí ze soukromých škol přispívají do státní pokladny stejně jako rodiče žáků státních škol, přestože stát pak
na jejich děti platí méně.

médiích se v poslední době objevují články kritizující současný
stav českého státního školství,
které nejde dopředu s vývojem
společnosti 21. století a stále se soustřeďuje na předávání (encyklopedických) znalostí místo rozvíjení kompetencí, kreativity, osobnosti a potenciálu žáků.

Nebezpečné snížení příspěvků
pro soukromé školy

Chládkovy okliky
Existují státní školy, kde se změna děje, ale
je jich stále poměrně málo. Paradoxně
snahy o změnu vycházejí z vlastní iniciativy jednotlivých učitelů a ředitelů, protože
neexistuje žádný nástroj, který by obecně
motivoval školy a učitele k progresivnímu
zvyšování kvality výuky, dokonce není ani
definován pojem kvalitní učitel, což je
bod, z kterého by se mělo vycházet.
Ministr školství Marcel Chládek se totiž
zatím tak důležitými aspekty, jako je motivace učitelů, manažerské řízení škol, rozdělení rolí a zodpovědností vedoucími jednoznačně k zvyšování kvality výuky, nezabýval, jde na to spíš teoreticky a oklikou,
nehospodárně investuje do projektů, které k reálnému zlepšení nevedou (například státní maturity).
Na mnoha školách jsme tedy stále
svědky zastaralého systému, který plíživě
ubije jakýkoli zájem po vědění a tvořivost
jak v žácích, tak v původně inovativních
učitelích. A to není všechno. Ministerstvo
školství na jedné straně svými předpisy,
které mnohdy nezapadají do jednolité
koncepce a jsou vzájemně protichůdné,
dělá z pedagogů tíhou byrokracie a administrativy stále více úředníky a na straně
druhé v Rámcovém vzdělávacím programu uvádí nutnost rozvíjet kompetence,

Nový pohled na vzdělání Ve waldorfských školách kladou větší důraz na rozvíjení
tvůrčích schopností a sociálních dovedností.

zavádět inovativní metody výuky a činnosti podporující rozvoj osobnosti žáků. Je
však úředník schopen předat žákům to,
co se uvádí v Rámcovém vzdělávacím programu? Zlepšování kvality výuky a její modernizace je stále v nedohlednu.

Když se děti těší do školy
To už pochopili ti, kteří se rozhodli jít cestou určitých alternativ, ať už to jsou waldorfské či Montessori školy, lesní školky
či jiné soukromé školy základní i střední.
Trendem se stává to, že si rodiče, kteří nechtějí dát své děti do státních škol, zakládají základní školy soukromé. Takové ústavy se často inspirují různými pedagogický-
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mi směry směřujícími ke komplexnímu
rozvoji žáků, k rozvoji znalostí, kompetencí, sociální zralosti a k poznání sebe
sama.
U mnoha takových škol vidíme, že se
žáci do školy opravdu těší, což obecně neplatí o studentech státních škol. Učí se
moderními metodami, ať už je to projektové vyučování, zážitkové, činnostní učení,
kooperativní či intuitivní pedagogika, rozvíjí svůj intelekt, ale i zručnost, pohybové
dovednosti či umělecké cítění (například
eurytmií) být sebou i s druhými. A ono to
funguje!
Stát na žáka v takové soukromé škole přispívá ročně částkou asi o 37 procent nižší,
než je suma na žáka ve škole státní. A při-

A tak tu máme kvalitní a inovativní soukromé školy, které navíc stát stojí méně než
často zastaralé a nepružné ústavy státní
– a přesto ministr školství přichází s návrhem snížit těmto školám příspěvky na
provozní náklady. Prý chce najednou
ušetřit 400 milionů korun.
Ministr školství Marcel Chládek si to ale
špatně spočítal. Bude-li jeho rozhodnutí
pro tyto školy likvidační, jejich žáci přejdou do škol státních, kde na ně stát
bude muset přispívat mnohem víc. Celý
návrh nemá žádné opodstatnění a ukazuje jen jedno: místo toho, aby se vláda snažila činit kroky ke skutečnému a rychlému zvyšování kvality výuky na státních
školách, raději bude diskriminačně rušit
každou alternativu (domácí vzdělávání
na 2. stupni základní školy), kvalitní soukromé školy a školky (Základní škola Purkrabka ve Škvorci či lesní školky), jen aby
systém státních škol neměl konkurenci.
Je možné, že si ministr školství Marcel
Chládek tyto souvislosti neuvědomil? Je
nejvyšší čas, aby to napravil.
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To se to hoduje za peníze
jiných

» Ad: Miliarda korun: cena za komisařku
Jourovou

Pokud ANO „vykšeftovalo“ komisařku
Věru Jourovou s ČSSD za miliardové sociální prebendy a zvýšení minimální
mzdy, pak se jedná o hanebnost, protože
„štědřejší“ministr financí Andrej Babiš v
tomto případě nerozdává ze svého, ale
prohospodařuje budoucnost naší země.
Aby mohl naplnit zálibu socialistů v kupování si voličské přízně na dluh, ocitá se
sám v roli polního kuráta Otto Katze z
Haškova Švejka: To se nám to hoduje,
když nám jiní půjčují…
Milan Březina, Praha

Trestejme práci načerno
» Ad: Lidé bez práce mohou sloužit veřejnosti.
Dostanou almužnu

Titulek včetně podtitulku – za 600 korun
odpracovat 30 hodin měsíčně, tedy dvacet
korun na hodinu – pase cíleně po senzaci.
Když si článek pozorně přečtete, zjistíte,
že pokud dlouhodobě nezaměstnaný odpracuje 20 hodin veřejné služby, dostane
1 210 korun, v přepočtu na hodinovou sazbu pak 60,50 koruny. Kde je tedy oněch
zmiňovaných 20 korun za hodinu? Sama
autorka uvádí, že problémem je, že řada
lidí v evidenci úřadů práce pracuje
načerno a zároveň pobírá dávky, a dále,
že veřejná služba za pár stovek je nevytrhne. Ale „vytrhne“ stát, pokud lidé, kteří pracují načerno a zároveň pobírají dávky, při
důsledném uplatňování navrhovaného systému veřejné služby budou vyřazeni z evidence úřadů práce a stát tak ušetří nemalé
prostředky na výplatě dávek. Je správné,
že pokud člověk od státu nějakou podporu
pobírá, měl by mu také něco odvést. Je
dobře, že do veřejné služby nespadá jen
úklid města, ale i práce v sociálních službách či neziskových organizacích.
Ilona Kapounová, místostarostka Kojetína

Proč by mi měli přidělit neschopného exekutora?
P
odle údajů inkasních agentur má polovina dospělých Čechů zkušenosti
s dluhy, ať již z půjček, černých jízd,
či za parkování. Celkem je vedeno 3,4 milionu exekucí proti asi milionu fyzických
osob. V Česku je přitom 8,4 milionu oprávněných voličů. Politici si dobře spočítali, že
k získání 11,8 procenta hlasů stačí vyslyšet
přání dlužníků a „skřípnout“ věřitele.
Ministerstvo spravedlnosti změnilo od
1. 7. 2014 vyhlášku upravující náhrady za
právní služby u pohledávek do 50 000 korun. Jejich snížením na stokoruny se břemeno nákladů právních služeb v řádech tisícikorun přeneslo na věřitele.

Údery věřitelům
Od roku 2008 přitom soudy v rámci insolvence oddlužily 20 tisíc občanů, a to za
cenu vyvlastnění věřitelů. Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier dokonce navrhuje,
aby dlužníci nemuseli během pěti let uhradit ani těch 30 procent dluhu, jak je tomu
dosud. Už jenom chybí zrušit dluhy úplně.

Kdo je však v této hře mravný, kdo nemravný a kdo populista? Vezměme si za příklad pohledávku z jízdy „načerno“. Poprvé
dlužník porušil pravidla tím, že cestoval
bez platné jízdenky za zhruba 25 korun. Podruhé, když při přepravní kontrole nezaplatil na místě či do pěti dnů sníženou přirážku k jízdnému 800 korun, ani později plnou
cenu 1 500 korun. Potřetí, když nereagoval
na výzvu k úhradě dluhu, kterou před podáním žaloby věřitel musí odeslat, jinak mu
soud nepřizná náklady soudního řízení.
Počtvrté, když nesplnil pravomocné rozhodnutí soudu. Popáté, když po zahájení
exekuce nevyužije lhůtu 30 dnů na dobrovolné zaplacení, kdy může získat slevu padesát procent z odměny exekutora. Vůbec
však nehraje roli, že výzvy věřitele a korespondence od soudu či exekutora nebyla doručena. Dlužník přece od začátku ví o svém
závazku, může kdykoliv zaplatit jak věřiteli,
tak do soudní úschovy. Kromě toho existuje
několik možností, jak si zajistit doručování
pošty. Pro svéprávného člověka musí platit,
že „neznalost zákona neomlouvá“, a také

„nejlepší obrana před exekucí je nedělat
dluhy“.
Na světě to tak chodí, že každý má vlastní pravdu a nikdo nechce nést odpovědnost za své činy. Ve věznicích jsou samí nevinní, a jak se zdá, všechny dluhy jsou nespravedlivé. Pár sporných kauz vybraných z
několika milionů soudních řízení má doložit nelidskost systému a zároveň posloužit
jako hrot beranidla, kterým se má zbourat
princip „dluhy se platit musí“. Přitom bez
znalosti soudního spisu vůbec nelze říci,
kdo je v právu a zda srdceryvné historky
nejsou jenom účelové lži.

Jistota pro exekutory
V této rozhárané době část nepříliš úspěšných exekutorů vycítila šanci vyřešit nízké
tržby svých úřadů. Uvnitř své stavovské komory zřídili platformu za tzv. teritorialitu,
podle níž by soudy přidělovaly případy pouze exekutorům sídlícím v jejich obvodu, a
to hezky popořádku. Kromě líbivých slov
však neexistuje žádný racionální důvod k za-

vedení územního principu. Telefonní a poštovní tarif je stejný po celém Česku a náklady na exekuce movitých věcí (bytové zařízení, osobní věci) na druhém konci Česka jde
omezit zákonem. Všechny ostatní argumenty jsou naprosté výmysly.
Věřitelé si nyní vybírají exekuční úřady
podle rychlosti zahájení exekuce a provedení tzv. součinností (tedy obstavení bankovních účtů, mzdy či nemovitostí). Dalšími vyhledávanými službami je dálkový elektronický přístup do exekučního spisu, poskytování informací o případu.
Všechno tohle by územní kartelizací
padlo. Zákonodárci by měli spíše posílit
komfort všech věřitelů, a to počínaje nárokem na dálkový přístup k informacím až po
možnost jednoduché a bezplatné výměny
neschopného exekutora. Když jde téměř
zdarma přecházet mezi telefonními operátory, proč ne mezi exekutory?
V reakci na hrozbu zavedení teritoriality
nedávno exekutoři (tentokrát všichni)
vznesli požadavek, aby jim věřitelé poskytovali nevratnou zálohu až 6 000 korun. Sečte-

no a podtrženo. Díky zaručenému přísunu
kauz od soudů (teritorialitě) a povinným zálohám by tak získali přísun peněz, aniž
musí cokoliv dělat.
Žijeme ve světě, kde vymahatelnost dluhů je spojená s rizikem exekučního zabavení věcí. Ano, jsou případy, kdy někteří z nás
musí u soudu z exekutora páčit neprávem
postižený majetek, i autor musel takto bránit housle své dcery.
Politici se samozřejmě mohou plně oddat populismu a znemožňovat vymáhání
pohledávek. Potom nás ale čekají opakované sanace bank z našich daní nebo pozvolný propad do polosvěta, kde půjčují jenom
lichváři a dluhy nevymáhají exekutoři, ale
holohlaví „týpci“ údery palice do kolen.
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