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S reditelem nymburského gymnázia a predsedou Asociace reditelu gymnázií JIRíM KUHNEMhovoríme predevším o tématech,
kterými gymnázia v tomto školním roce žila nejvíc tedy dlouhodobým zámerem vzdelávání pro roky 2011-2015, s tím související
optimalizací a dusledky možná prehnané podpory odborného
školství ze strany státu i kraju.
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Aktuálním tématem je nyní státní
maturita. Za námi jsou ústní zkoušky
jak vnímáte jejich objektivitu?

-

Proškolení ucitelé z naší školy výkony
žáku skutecne ohodnotili podle centrálních instrukcí, otázkou ale je, jak dalece
srovnatelné to hodnocení bude v porovnání s jinými školami. Dokážu si predstavit, že napríklad plynulost projevu ci
bohatost slovní zásoby vnímají ucitelé
na ruzných školách ruzne. Urcite toto
téma v asociaci ješte projednáme.

Asociace už dlouho vyjadruje podporu státní maturite, nedávno jste ale
vyjádrili obavu z její úspešné realizace.
Ta obava se týkala spíš písemných
zkoušek spolecné cásti státní maturity, která je teprve pred námi (rozhovor
se uskutecnil minulý týden, pozn. red.).
Jsme s kolegy z jiných gymnázií v této
veci v živém kontaktu - informoval jsem
je, že svolám radu asociace hned po
ukoncení písemek, abychom se vyjádrili
souhrnne. Treba k tomu, že zkouška je
doslova administrativní masakr, proto
bude muset doznat zásadních promen.
Zrovna tak máme problém, a ted hovorím za naši školu, se základní úrovní ceštiny a matematiky, v níž nevidíme žádný
prínos pro studenty gymnázia. Budeme
se v asociaci bavit i o podpore ministerským návrhum napríklad na prohození
termínu ústní a písemné zkoušky a na
zachování letošního poctu predmetu
spolecné cásti pro nekolik príštích let.
Zcela jiste zazní i další návrhy na možnou zmenu podoby maturitní zkoušky.
Podarilo se vám v návrhu dlouhodobého zámeru ministerstva školství
prosadit zvýšení podílu žáku na víceletých gymnáziích z peti procent na
deset. Je to prijatelný kompromis?
Urcite je, tedy pokud s tím císlem návrh pocítá i v tuto chvíli. Maximální limit
peti procent byl pro velkou cást gymnázií
vražedný, protože by nemela dostatecný pocet tríd. Musíme si uvedomit, že
typickým gymnáziem je škola s jednou
trídou víceletého a jednou ctyrletého
cyklu. Taková škola by težko ztrátu osmiletého studia nahradila otevrenímdalší
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trídy ctyrletého gymnázia. Snížení podílu
žáku na víceletých gymnáziích je ale jen
jedna polovina toho, o cem jsme se bavili
nejvíc. Druhou polovinou, která je navíc
dusledkem té první, je odklon koncepce
školství od podpory všeobecného vzdelávání k podpore odborného. Je stále
složitejší vysvetlovat význam všeobecného vzdelání a obhajovat jeho prednosti.
V dobe, kdy smer ceského školství urcuje
pravicová vláda, je to hodne prekvapivé.

Na nedávné konferenci vaší asociace padlo, že vinou podpory odbornému a ucnovskému školství ztrácí tato
zeme konkurenceschopnost.
Není to
prehnané tvrzení, když si uvedomíme,
že Cesko je jednou z nejprumyslovejších zemí sveta?
K tomuto záveru dospely i analýzy
NERVu, poukazuje na ne i studie SCIO.
Takénaše asociace upozornuje na chybný postup státu v této oblasti. Stát se
vydal cestou podpory odbornému a ucnovskému školství. Cestu ke zvýšení
konkurenceschopnosti vidíme v podpore technickému a prírodovednému vzdelávání. A práve na výchove budoucích
špickových techniku a prírodovedcu se
velkou merou podílejí i gymnázia.
Ikonou podpory jsou krajská stipendia, která ale mírí do stredních
odborných škol a ucnovských oboru.
Ano, ale v tomto prípade se dostáváme na úplne jinou rovinu. Když bude pro
rodice rozhodující tato financní podpora,
tak pro ne stoprocentne není vzdelání
jejich detí nejvyšší prioritou. Je to vyslovene sociální záležitost. Treba pro lékare ci ucitele stipendia urcite nehrají roli
v rozhodování, zda dát svého potomka
do ucení, nebo ne. Dostáváme se zpátky na zacátek 90. let. Tehdy jsme byli
jednou z mála zemí, kde vzdelání detí
bylo nižší než vzdelání jejich rodicu.

Pokud by se karta obrátila, jak byste
se vyporádali s vetším podílem pricházejících detí s nižšími studijními schopnostmi? Ostatne není treba otázku
smerovat do budoucna, gymnázia to
do jisté míry trápí už delší dobu...

Minulé školské koncepce hovorily
o zachování poctu detí v gymnáziích,
které povede vzhledem k demografickému poklesu ke zvýšení podílu všeobecného vzdelávání. Dnes se podporuje odborné školství a predpokládá se
zachování podílu žáku gymnázií, což by
vedlo ke sníženípoctu žáku. My se tomu
bráníme. Proto k nám pricházejí i žáci
s nižšími studijními predpoklady, než jak
tomu bylo pred nekolika lety. Standardní
regionální gymnázium nebylo zvyklé na
žáky, kterí by potrebovali "nutit" k ucení.
Tedje to jiné a my na to musíme reagovat
jinými metodami práce. Je to velká výzva
pro ucitele, kterí si musejí uvedomit, že
se mení podmínky jejich práce.
S tím do jisté míry souvisí i prijímací
rízení. Velká cást stredních škol pod
tlakem kraju provozuje povinné prijímací zkoušky na maturitní obory,
leckde predepisují i bodová minima
pro prijetí na gymnázium ci obchodní
akademie, aby se na tyto školy nedostali "ctyrkari". Co si o tom myslíte?
Kraje, které takto postupují, jednoznacne prekracují zákon, protože nemají
právo prikazovat rediteli, jak má vypadat
prijímací rízení na jeho školu. Organizují to casto pod nevyrcenou pohružkou:
"Pokud to, pane rediteli, neudeláte,
najdeme si ochotnejšího." Na druhou
stranu vnímáme prijímací zkoušky jako
zásadní moment pro zvýšení kvality výstupu ze základních škol. Nicméne pevne veríme, že toto inženýrství kraju odstraní zavedení srovnávacích zkoušek
v pátých a devátých trídách, na jejichž
základe se budou rozhodovat jak uchazeci, tak školy.

Jaké cíle pro nadcházející mesíce
jste si v asociaci vytycili?

Vecnezhodnotímeprubeh maturitních
zkoušek a navrhnemezmeny, které by jejich prubeh zlidštily, chceme jednat s vysokými školami, aby braly v potaz vyšší
úroven zkoušek státní maturity u prijímacího rízení.A také hodláme oslovit fakulty pripravující ucitele, abychom zahájili
diskuzi o profilu cerstvého kantora. Dál
budeme tlacit na provázánísrovnávacích
zkoušek se stredoškolským prijímacím
rízením. A rozhodne plánujeme jednat
o výši zejména ONIV,kde se pohybujeme
v absolutne nedostacujících cástkách.
Budeme se snažit i o to, aby avizované
ctyri miliardy korun na platy pro príští rok
do škol skutecne dorazily.
.
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