
Vážené senátorky, vážení senátoři, 

Poslanecká sněmovna dne 6. května schválila svůj tisk 645, který měl především odložit povinnou              
maturitu z matematiky (nakonec se jím povinnost úplně ruší). K tomuto řádně projednanému             
návrhu však poslanci během projednávání přilepili několik zcela neprodiskutovaných         
pozměňovacích návrhů, které Sněmovna schválila v redukovaném složení v krizové době. Níže            
uvedené pozměňovací návrhy významně (byť nenápadně) mění poměry ve školství. Prosím           
Vás, abyste zvážili jejich odmítnutí. 

I. 

Prvním z těchto návrhů je vypuštění Národního programu vzdělávání (NPV) z § 3 Školského              
zákona schválené jako pozměňovací návrh A18 (z výboru). Je nepopiratelným faktem, že toto             
ustanovení MŠMT nikdy nesplnilo a Poslanecká sněmovna a Senát nikdy Národní program            
vzdělávání neviděly a neschvalovaly. To však neznamená, že je v pořádku takové ustanovení ze              
zákona tiše vypustit bez jakékoliv diskuse nad smyslem tohoto ustanovení. A právě tento důvod              
uvedl v odůvodnění návrhu na výboru navrhovatel poslanec Karel Rais. 

Ustanovení o schvalování NPV Poslaneckou sněmovnou a Senátem je v zákoně od samého             
počátku, resp. navrhnul jej tehdy na sněmovním školském výboru poslanec Milan Bičík a prošlo              
hlasováním na výboru jednohlasně; v bloku ostatních návrhů výboru (pod označením A8) pro něj              
pak hlasovalo 125 ze 174 přítomných poslanců (všichni s výjimkou ODS). Byl na něm tedy               
poměrně široký konsensus. Tentokrát je rušen poměrně těsnou většinou (61 ze 101 přítomných). 

Tento bod je v zákoně pojistkou proti svévoli výkonné moci ve stanovování obsahu učiva. Dosud               
sice takovouto pojistku nebylo třeba využít, což je dobré znamení, neznamená to však, že je třeba ji                 
zrušit. Naopak. MŠMT by mělo národní program vzdělávání konečně připravit a předložit, aby tak              
byla naplněna kontrolní role zákonodárců v organizaci vzdělávání. Zvláště v situaci, kdy MŠMT             
skutečně připravuje významnou reformu kurikula, se nacházíme v ideálním stavu pro to, aby             
MŠMT upravilo svoji „Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+” do podoby NPV a nechalo ji               
schválit Poslaneckou sněmovnou a Senátem místo bezhlavého rušení tohoto ustanovení. 

II. 

Druhým kritickým pozměňovacím návrhem je požadavek na rámcový vzdělávací program, aby           
stanovil členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo ročníků pod označením           
A19 (taktéž výbor). Řada škol dnes využívá značné volnosti RVP k volnějšímu přeskupení učiva              
mezi ročníky. Tím se umožňuje využívat i různé moderní vzdělávací prvky, jako je například              
projektová výuka, a svobodně volit obsah vzdělávání k naplnění klíčových kompetencí v souladu             
se vzdělávací filosofií příslušné školy. 

Je jasné, že budoucí změny v RVP donutí i školy ke změnám v jejich školních vzdělávacích                
programech (ŠVP); pokud však zákon výslovně pobízí ministerstvo k rozčlenění obsahu učiva na             
jednotlivá období, může se dobře stát, že některé inovativní školy přijdou o pracně vybudované              
know-how, které již nebudou moci využít kvůli příliš sešněrovanému RVP. Dojde tak i ke zmaření               
investic, které vynakládají školy, rodiče i například nakladatelství vydávající potřebné učebnice a            
učební pomůcky k inovativním způsobům vzdělávání. 
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Zvláště je tato úprava nebezpečná ve spojení s výše uvedeným zrušením Národního programu             
vzdělávání. Takováto změna si zaslouží řádnou kvalitativní i kvantitativní analýzu dopadů, neboť            
může dojít k drastickému omezení nezávislosti jednotlivých škol a faktickému návratu centrálně            
nařízených osnov, což ostatně naznačuje i navrhovatel poslanec Karel Rais na schůzi výboru dne              
19. února 2020 a v odůvodnění jeho pozměňovacího návrhu. 

Zejména v době koronakrize se navíc ukazuje, že školy značnou část učiva nestihly probrat.              
Benevolence RVP a možnost odsunout probíraná témata do příštích let tak částečně zmírňují             
dopady epidemie na vzdělávání. O tuto možnost by byly školy do budoucna touto změnou              
ochuzeny. 

III. 

Třetím pozměňovacím návrhem, který prošel prakticky bez povšimnutí, je pak kontroverzní           
možnost ředitelů škol úplně zakázat mobilní telefony a další elektronická zařízení ve školách a              
školských zařízeních podaný z rozpravy paní poslankyní Marcelou Melkovou (ANO). Jedná se o             
plošnou možnost zakázat mobilní telefony kdekoliv a kdykoliv, na co se školský zákon vztahuje.              
Navrhovatelka ani nemluvila o skutečném účelu takových omezení, pouze zmínila, že tento zákaz             
uvítají ředitelé škol a školských zařízení, a navíc navrhla jeho zrychlenou účinnost patnáctým             
dnem od vyhlášení zákona. 

Používání mobilního telefonu je v současnosti poměrně významným tématem v českých školách,            
přičemž na problémy s jeho zneužíváním už reagovali zákonodárci v roce 2017, kdy do školského               
zákona přidali nejen výslovné stanovení práv a povinností pedagogických pracovníků, ale taktéž            
označili hrubé slovní i fyzické napadání i mezi žáky za zvlášť závažné provinění, což už samo o                 
sobě dostatečně pokrývá jednání, ke kterým se mobilní telefony obvykle zneužívají. Novela            
školského zákona 101/2017 Sb. taktéž ukládá řediteli školy takovéto jednání hlásit OSPODu a již              
dlouho platný zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ukládá ředitelům škol ještě širší               
oznamovací povinnost v § 10 odst. 4. 

Kromě toho je i bez této změny dnes možné zakázat rušivé používání mobilního telefonu při               
výuce, neboť žák takovým jednáním významně zasahuje do práv svých spolužáků. 

Možnost úplně zakázat používání mobilních telefonů ve školách a při školních akcích ovšem může              
jen stěží splnit test proporcionality ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jak jej                  
poprvé formuloval Ústavní soud v nálezu 4/94 (214/1994 Sb.) a následně mnohokrát použil ve              
svém rozhodování: 

1. Kritérium vhodnosti, tedy jestli lze daným prostředkem dosáhnout sledovaného cíle. Už zde            
navrhovaná úprava selhává, neboť zamezí pouze šikaně páchané otevřeně pomocí          
mobilních telefonů a přiznané elektroniky. V době existence chytrých hodinek s kamerou a             
špionážních propisek bude jen těžko učitel zkoumat, zda předmět, který má před sebou,             
vůbec je elektronickým zařízením. 

2. Kritérium potřebnosti, tedy jestli neexistuje jiné srovnatelné opatření, které by nezasahovalo           
do svobody žáků vlastnit a používat svůj majetek. Takovým opatřením je už současná             
zákonná úprava, která jednotlivé přestupky a trestné činy umožňuje vyšetřovat a trestat. 

3. Kritérium únosnosti pak není splněno už vůbec. Když škola využije možnost úplně zakázat             
používání elektroniky ve školách, znemožní tím efektivní komunikaci mezi žáky a rodiči            
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při cestách do školy a ze školy, dnes běžný networking mezi žáky s využitím              
elektronických prostředků, jako je přátelství a sledování na sociálních sítích či výměna            
e-mailových adres, ale koneckonců také běžnou výměnu telefonních čísel, která se asi            
nejčastěji děje vzájemným »prozvoněním«. 

Zákaz navíc tak, jak je v zákoně napsán, může být aplikován nejen na výuku, kde dává alespoň                 
nějaký smysl, ale i na přestávky a školní výlety. Co hůř, může jej na základě tohoto zmocnění                 
zavést například školní družina, jídelna, školy v přírodě, domovy mládeže (tzv. internáty),            
střediska volného času (DDM), vyšší odborné školy, jazykové školy, pedagogicko-psychologické          
poradny nebo dětské domovy. Neprojednání pozměňovacích návrhů v klidu a s dostatkem času             
tak zřejmě vede k naprosté nepřiměřenosti zaváděných opatření. 

Konečně je veskrze absurdní uzákonit možný úplný zákaz mobilních telefonů ve školách v situaci,              
kdy jsou žáci prakticky nuceni používat elektroniku denně v souvislosti s výukou. Naopak by bylo               
vhodné stávající stav využít k inovacím právě s využitím moderních technologií. 

Samotná možnost přidat do školního řádu úplný zákaz mobilních telefonů ještě před koncem             
školního roku pak může znamenat významné změny podmínek vzdělávání, pokud se školy            
skutečně rozhodnou tato opatření aplikovat hned. Bylo by to ještě markantnější u školských             
zařízení jako DDM nebo ubytovací zařízení pro žáky SŠ, jen u těch není vůbec jasné, jestli a v                  
jakém režimu se do konce června vůbec otevřou. 

IV. 

Kromě výše uvedených pozměňovacích návrhů Vás žádám o zvážení, nakolik je třeba činit v              
zákoně takovéto změny, když samotné vzdělávání aktuálně probíhá zcela mimo požadovaný           
denní režim výuky. Školy přešly na distanční vzdělávání, ačkoliv § 25 Školského zákona nic              
takového základním školám neumožňuje a na středních školách se též jedná o změnu formy              
vzdělávání zasahující výrazně do práv a povinností žáků. 

Vzhledem k procesním pravidlům (druhé čtení bylo uzavřeno před koronakrizí a návrat zákona             
do druhého čtení by byl zbytečně zdlouhavý) se tedy nabízí právě v Senátu možnost novelizovat               
právě § 25 Školského zákona tak, aby bylo distanční vzdělávání plně legální i na základních               
školách. Odborníci v oblasti zdravotnictví nyní netuší, jestli bude vůbec možné se v září vrátit ke                
standardnímu modelu vzdělávání, jaký známe z dřívějška, a bylo by tedy vhodné umožnit legálně              
dlouhodobý provoz škol v redukovaném režimu a s distanční výukou. 

Zároveň by tím došlo k nastavení alespoň provizorních zákonných pravidel, o která by bylo              
možné se opřít, když si školy nebo rodiče nebudou vědět rady se situací, do které se dostanou.                 
Jednu z možných formulací přikládám jako přílohu. K přiloženému návrhu je dobré vědět, že              
zákon stále ukládá škole mít zpracovaný školní vzdělávací program pro příslušnou formu            
vzdělávání – takže narozdíl od současného právního vakua budou školy nuceny distanční            
vzdělávání formalizovat a dokumentovat. Vzdělávací programy výslovně vymezují prostor, ve          
kterém se může škola pohybovat při realizaci vzdělávání, a předcházejí tak i mnoha             
nedorozuměním mezi rodiči (resp. zletilými žáky) a školami. 
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V. 

Závěrem je třeba doplnit, že Poslanecká sněmovna načetla pozměňovací návrhy k novele zákona             
ve druhém čtení dne 6. března 2020, těsně před koronakrizí. Veřejná diskuse byla na následující               
téměř 2 měsíce paralyzována epidemií koronaviru a i v současné době se teprve rozjíždí. Postup               
zvolený vládními stranami by byl přípustný, pokud by zákon neobsahoval takto kontroverzní            
přílepky (a bez nich se skutečně jednalo o podrobně projednanou novelu); výše uvedeným             
jednáním však Poslanecká sněmovna veřejnou diskusi k prosazeným přílepkům obešla a schválila            
i úpravy, na kterých není všeobecná shoda. Zvláště nepříjemné jsou takové změny v situaci, kdy se                
odborníci na školství věnují primárně zajištění distanční výuky a samotného provozu škol a nemají              
příliš čas zabývat se nečekanými změnami v zákoně, které nesouvisejí se státní maturitou z              
matematiky. 

Vážení senátoři, žádám Vás, abyste revokovali výše uvedené tři pozměňovací návrhy (A18, A19,             
G1 až G3), které Poslanecká sněmovna bez jakékoliv diskuse k novele přilepila, a vrátili Sněmovně               
novelu školského zákona v upravené verzi bez těchto změn, případně ještě lépe se změnami              
reflektujícími koronavirovou krizi například podle přílohy k tomuto dopisu. 

Děkuji Vám za Vaši práci a doufám, že moji prosbu vyslyšíte. 

S pozdravem 

Maria Matějka 

Příloha: možný návrh novely školského zákona legalizující distanční výuku 

V § 25 odstavec 1 zní: 

„(1) Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní, distanční a kombinované formě vzdělávání.            
Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a             
kombinované formě vzdělávání. Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.” 

V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které zní: 

„(4) Změnu formy vzdělávání povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného            
zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta. 

(5) V případě dočasné nemožnosti vyučovat ve zvolené formě vzdělávání je ředitel oprávněn po              
dobu trvání takového stavu převést žáky nebo studenty na jinou formu vzdělávání i bez žádosti               
zákonného zástupce, zletilého žáka nebo studenta, leda by zákonný zástupce, zletilý žák nebo             
student s převedením vyslovil nesouhlas.” 

V § 36 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Spádová škola je povinna nabídnout všem svým                 
žákům vzdělávání v denní formě.”. 

V § 165 v odstavci 2 písmeno e) se za slova „přestupu žáka podle § 49 odst. 1,” vkládají slova                    
„změny formy vzdělávání podle § 25 odst. 4,” 
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