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Z P R Á V Y

6. dubna 2006 se uskutečnila v prostorách Konferenční-
ho centra Paláce Charitas v Praze IV. otevřená konfe-
rence Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). 
Konference SKAV je tradičně setkáním zástupců 
jednotlivých členských asociací SKAV i účastníků 
z řad široké školské a odborné veřejnosti, státní sprá-

vy a dalších neziskových organizací zabývajících se 
vzděláváním. Vzhledem k blížícím se volbám byla 
hlavním tématem konference otázka „Co můžeme ve 
školství očekávat po volbách?“

Zájem byl opravdu veliký – zúčastnilo se 135 zájem-

ců o názory školských politiků, vysoké procento tvořili 
pracovníci různých školských institucí a asociací.

Na konferenci byli přizváni zástupci politických 
stran, kteří vysvětlili své záměry v oblasti školství.

V úvodní části vystoupili: Mgr. Alena Adamcová 

(SNK-ED), PhDr. Walter Bartoš (ODS), Mgr. Lenka Ptáč-

ková (KDU-ČSL) a Mgr. Petr Štěpánek (Strana zelených). 
Na pozvání SKAV nereflektovaly ČSSD a US-DEU.

V dopoledním bloku politici odpovídali na otázky, 
které obdrželi předem, a na další dotazy z pléna.

 Chce Vaše strana podporovat zahájenou kuriku-

lární reformu, proč a jak? Nebo se připravujete na 
zásadnější reformy vzdělávání?

 Jak chcete zajistit a jak ověřovat kvalitu vzdělávání? 
Budete zavádět plošné testování a proč? Budete 
podporovat státní maturity a s jakým cílem?

 Chcete budovat systém dalšího vzdělávání učitelů 
a jak? Jak zajistíte, aby se všichni učitelé vzdělávali? 
Jak chcete rozlišit kvalitu jejich práce?

 Chcete nějak restrukturalizovat Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy? Změnit toky financí? 
Jaká je podle vás role samosprávy?

Vystoupení delegátů stran působila sympaticky, 
bylo zřetelné, že jsou v problematice orientováni 
a mají připravená více či méně propracovaná řešení. 
Pouze zástupce Strany zelených prohlásil, že lze využít 
současný zákon bez zásadní reformy. Souhrnně by se 
dalo říci, že podle těchto vystoupení teď už bude ve 
školství jenom dobře. (Ostatně mottem konference 
bylo úsloví: „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“.)

Odpolední program byl pracovní – účastníci se 
podle zájmu rozdělili do čtyř diskusních okruhů:

1. Podpora kurikulární reformy, nebo zásadnější 
reforma vzdělávání?

2. Hodnocení kvality vzdělávání (plošné testy, státní 
maturita?).

3. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracov-

níků, rozlišování jejich práce (DVPP).

4. Změny na Ministerstvu školství, mládeže a tělový-

chovy, toky financí, role samosprávy.

V závěru konference shrnuli moderátoři výstupy 
z diskusních skupin. Jak se ukázalo, jednalo se o pro-

blémy skutečně žhavé a spektrum názorů účastníků 
na ně bylo opravdu pestré.

Výstupy z diskuse a odpovědi politiků jsou uve-

řejněny na www.skav.cz.
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