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V českém školství se prohlubují roz-
díly mezi kraji. Ukazují to výsledky čin-
nosti České školní inspekce, která před-
stavila svoji výroční zprávu. 

Dalších problémů je podle inspektorů 
několik – nízký podíl ve výuce aprobo-
vanými učiteli, nesourodé spojení škol v 
jednu nebo obrovské množství hodin ve 
stylu výklad, zápisky.

Frontální výuka, kdy učitel něco vyklá-
dá před tabulí a žáci si dělají poznámky, 
dominuje na více než 80 procentech 
škol. Podle České školní inspekce tak 
školy dostatečně neinovují výuku, tak-
zvaně nejdou s dobou.

Odvíjí se to už od přípravy učitelů. Ti 
se podle výsledků méně dovzdělávají 
v oblasti pedagogiky a dalších formách 
výuky. Ve vzdělávání učitelů v oblasti 
funkčních metod, didaktik a různých 
přístupů oproti ostatním zemím OECD 
zaostáváme. 

Také se to odráží i ve výuce samotné, 
výklad před tabulí a zapisování do se-
šitu dominuje, školy výuku dostatečně 
neinovují, nemají v hodinách moderní 
technologie.

Celý den tak probíhá stejně. Nedivme 
se, že to pro žáky motivující není a že je 
škola nebaví.

Podoba českého školství se dá při-
rovnat ke košatému stromu. Centrální 
kmen v podobě ministerstva se větví na 
14 krajů, které rozdělují školám peníze. 
Pak je tady dalších 205 obcí s rozšíře-
nou působností, které shromažďují sta-
tistiky a další podklady rozpočtů škol, 
které jsou v jejich působnosti. Na konci 

je zhruba 3500 zřizovatelů. Ve výsledku 
zhruba každá druhá obec zřizuje něja-
kou školu.

Roztříštěnost přístupu k těm školám 
je výrazně různorodá. Zřizovatelé mají 
navíc výrazné kompetence – fi nancují 
provoz a také mohou práci škol hodno-
tit.  Problém je velmi hluboký, protože 
se týká všech stupňů vzdělávání, to zna-
mená mateřských, základních i střed-
ních škol.

S kvalitou škol jsou na tom nejhůře 
kraje na západě Čech, situace je obecně 
o něco lepší na Moravě. Výsledky žáků 
výrazně ovlivňuje socioekonomický sta-
tut regionu.

Školy umí pracovat s žáky z dobře po-
stavených rodin. Chudší regiony mají 
ale s kvalitou vzdělávání potíže. Potřebu-
jí tak cílenou podporu, aby se jim mohlo 
dařit vyrovnávat nepříznivé podmínky 
domácího prostředí dětí.

Největší problémy jsou v západočes-
kých krajích, které mají největší míru 
znevýhodnění. Podpora těchto regionů  
vyžaduje větší spolupráci ministerstva 
školství s ministerstvem práce a sociál-
ních věcí či Agenturou pro sociální za-
čleňování.

Výsledky ročních hospitací a shro-
mažďování dat ČŠI mimo jiné ukazují, 
že přes dvacet procent žádostí do ma-
teřských škol neprojde. Na každé páté 
dítě tak ve školce není místo. Problémy 
se týkají hlavně větších měst a prstenců 
kolem nich. Pohraniční oblasti s menší 
hustotou obyvatelstva jsou na tom lépe. 
 -lm-

Česká školní inspekce 
kritizuje školství


