
SOUČASNÝ STAV
V tuto chvíli první pololetí ve čtvrtém ročníku střední školy začíná 1.9. a končí 31.1. Druhé pololetí pak začíná 1.2.
a končí 30.4. Protože aktuálně státní část maturitní zkoušky začíná již začátkem dubna je na všeobecnou výuku v
maturitních i nematuritních předmětech v druhém pololetí velmi málo času vezmeme-li ještě v potaz jarní prázdniny,
přípravy na maturitní ples, maturitní ples jako takový (ano, zní to úsměvně, ale takový ples ze vším okolo ukrojí
minimálně týden z plnohodnotné výuky) a spoustu dalších věcí, které se vážou k ukončení studia na střední škole. V praxi
výuka v druhém pololetí vypadá tak, že studenti na předmětech, ze kterých maturují dávají pozor a věnují jim
naprostou většinu pozornosti při studiu. Naopak nematuritní předměty již nikdo nebere příliš vážně a hlavním
cílem v druhém pololetí je v těchto předmětech, jakkoliv projít. Mnohdy sami učitelé fungují v režimu, že si do
prvních lavic posadí maturanty z daného předmětu a zbytek třídy,, ať hlavně neruší“. Je běžnou praxí, že učitelé vezmou
známku z pololetního vysvědčení a zprůměrují jí s jedním testem co student napíše, či rovnou opíšou známku z pololetí a
výsledek pak prezentují jako studentovu práci za druhé pololetí. Jen pro informaci toto je nezákonné. Dalším faktem je, že
státní část maturitní zkoušky přímo koliduje s všeobecnou výukou druhého pololetí, protože jak jsem již popsal,
začátkem dubna studenti skládají písemné zkoušky státní maturity, ale výuka pololetí končí až na konci dubna. V praxi to
opět vypadá tak, že student má půlku maturitní zkoušky za sebou (již na tu se musí předem připravovat), ale ve stejnou
chvíli se ještě musí připravovat na testy a zkoušky v nematuritních předmětech ve škole. Může se tak stát, že studentovi
vážně hrozí nepřipuštění k druhé části maturitní zkoušky kvůli předmětu, ze kterého vůbec nebude skládat maturitu a
místo toho, aby se kvalitně připravoval na státní či následující školní část maturitní zkoušky, řeší, jestli se vůbec k druhé
části dostane. Na vše je tedy velmi málo času, studenti si stěžují, že se jim jejich povinnosti míchají do sebe a učitelé
nemají dostatek času na probrání látky a kvalitní ohodnocení studentů. Navíc si učitelé stěžují na nedostatek
pozornosti při výuce u studentů, kteří z daných předmětů nematurují, i když ještě stále probírají novou látku
všeobecného vzdělání dle RVP, resp. ŠVP.

Změna pololetí ve čtvtých ročních
středních škol (Sněmovní tisk 1165)

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=1165


CO NAVRHUJEME?
Dle našeho návrhu by první pololetí začalo 1.9. a končilo 15.3. Druhé pololetí by začínalo 16.3. a končilo 30.4.
Prvnímu pololetí tedy přidáme oproti aktuálnímu modelu měsíc a půl kvalitní výuky, kde studenti ještě budou mít
prostor se soustředit na novou látku i v nematuritních předmětech, učitelé budou mít plnou pozornost studentů
ve všech předmětech a může se tak probrat veškerá látka dle RVP, resp. ŠVP kvalitně. Zbylý měsíc a půl (druhé
pololetí) si nebudeme hrát na to, že výuka je plnohodnotná, všichni dávají všude pozor a nemíchá se studentům příprava
na státní písemné maturitní zkoušky se všeobecnou výukou ve škole a upřímně si přiznáme jaká je situace. Čas druhého
pololetí tak využijeme mnohem efektivněji tím, že dáme větší volnost řediteli, který zná svou školu nejlépe a může
nastavit nejvhodnější model. Ředitel bude mít několik možností. Jedna varianta je, že studenti budou pokračovat ve
výuce pouze v předmětech, ze kterých budou maturovat či ve volitelných seminářích. Forma výuky bude opět na
řediteli, zde se může rozhodnout mezi prezenční, kombinovanou, či distanční. Taktéž hodnocení může být buď
sumativní, slovní či formativní. Pokud si student věří, že se zvládne přípravu na maturitu individuálně a nepotřebuje již
poslední měsíc a půl pomoc učitelů, může mu ředitel povolit stáž v praxi v jakékoliv instituci dle studentova výběru.
Studentům se tedy otvírá možnost vzít konečně zodpovědnost do vlastních rukou zorganizovat si čas na přípravu
dle svého uvážení a získat velmi cenné zkušenosti z praxe do budoucího života. Pro studenty z gymnázií se může
jednat vůbec o první reálný styk s praxí po škole, naopak studenti středních odborných škol si mohou prohloubit své
znalosti a lépe si určit kam se budou profilovat po absolvování střední školy. Navíc se zřetelně oddělí všeobecná výuka
dle typu školy a skládání maturitní zkoušky. Nebude tedy už docházet k žádným problémům, které jsem popsal v
předchozím odstavci o aktuální situaci.

Změna pololetí ve čtvtých ročních
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SOUČASNÝ STAV

První pololetí začíná 1.9. a končí 31.1. Druhé
pololetí pak začíná 1.2. a končí 30.4.
Kvalitní výuky, kdy se probírá i nová látka trvá jen
pět měsíců (první pololetí)
Dochází ke kolizím mezi maturitními a
nematuritními předměty
Studenti musí v druhém pololetí chodit i na
nematurtní předměty místo toho, aby se
připravovali na maturitu, přijímačky na VŠ, nebo na
budoucí povolání (praxím). 
Studenti na některých školách jsou již po
splnění státní části maturity dušeni z
nematuritního předmětu, mají však už jen
týden do ustní části maturity.
Učitelé nemají čas probrat látku čtvrtého ročníku
střední školy
Učitelům chybí známky v druhém pololetí, a tak
často přepisují známky z pololetí prvního
Učitelé nematuritních musí bojovat v druhém
pololetí s nízkou motivací studentů

Změna pololetí ve čtvtých ročních
středních škol (Sněmovní tisk 1165)

CO NAVRHUJEME?

První pololetí začíná 1.9. a končí 15.3. Druhé
pololetí pak začíná 16.3. a končí 30.4.
Kvalitní výuky, kdy se probírá i nová látka bude
trvat šest a půl měsíce (první pololetí)
Nebude docházet ko kolizi maturitních a
nematuirtních předmětů, jasně se oddělí výuka
SŠ a příprava na maturitu a VŠ
Studenti budou moci ve druhém pololetí studovat
jen maturitní předměty a odborné seminářě
(příprava na VŠ), nebo budou moci využít
odborných praxí. O formě rozhodne ředitel školy,
který ví, co jeho typ školy potřebuje
Učitelé dostanou dostatek času na probrání
látky čtvrtého ročníku SŠ. Budou mít o měsích a
půl delší výuku, kdy budou všichni studenti
dávat pozor. 
Učitelé nebudou muset řešit nedostatek známek.
Dojde k aktualizaci RVP a následně i ŠVP na SŠ
Vytvoří se prostor pro celkovou změnu maturitní
zkoušky (forma a obsah, přidání maturitní práce)

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=1165


Časté dotazy na chystanou změnu
(Sněmovní tisk 1165)

PROČ CHCETE ULEVOVAT LINÝM
STUDENTŮM?

O žádné ulehčení se nejedná, jde spíš o racionalizaci a
zefektivnění obsahu a formy výuky ve 4. ročnících SŠ.
Aktuální situace je špatná jak pro učitele, tak pro
studenty. Učitelé nemají dost známek, a tak -
nezákonně - přepisují známky z prvního pololetí.
Pedagogové se také musejí mnohdy potýkat s nulovou
motivací studentů, kteří z daného předmětu
nematurují. Je to logické, protože by ten čas radši
věnovali přípravě na své maturitní předměty.

Výuka tedy vypadá tak, že učitel si vezme dopředu
žáky, kteří z toho předmětu maturují, a zbytek si
napíše jeden test a pak si to tam musí jen odsedět. A
na některých školách dochází k opačnému extrému, že
student má hotovou státní část maturity a je drcen
týden před ústní částí maturity z nematuritního
předmětu. Tohle je těžce neefektivní a nedává to
smysl.

PROČ JSTE NEDALI VĚDĚT
ŠKOLSKÝM ASOCIACÍM?

PROČ ZÁKON NEPŘIPRAVILO MŠMT
A VÍ VŮBEC O TOMTO NÁVRHU?

Školské organizace oslovené byly. Těmto vybraným
jsme volali a poslali materiály k tomuto zákonu na
mail. (Učitelská platforma, Učitelské odbory (d 
 CZESHA, AGČR. Pan Hodulík, který zákon pro nás psal,
oslovil i dalších cca dvacet škol (gymnázia a střední
odborné školy) s touto variantou souhlasily. Navíc
paní Kateřina Valachová s tímto návrhem znovu
oslovila různé spolky a asociace, a do tohoto dne se
nikdo s negativním stanoviskem neozval. V případě, že
se ozve, tak jsme připraveni jednat.

Zákon mělo původně připravit MŠMT. Ministr školství
Robert Plaga o tomto návrhu ví a řekl, že není proti.
Kvůli covidu jsme se ale nakonec spojili s profesorem
Karlem Raisem, který nám zákon napsal, jelikož
ministrestvo mělo plné ruce práce s epidemií.

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=1165
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Časté dotazy na chystanou změnu
(Sněmovní tisk 1165)

UČITELÉ NEBUDOU DOSTÁVAT VE
DRUHÉM POLOLETÍ PLAT?

Změna úvazků učitele nehrozí. Učitelé, kteří už teď
mají maturitní ročníky, tak nemají nijak zmenšený
plat. Musí být k dispozici studentům (konzultace),
organizují maturitní zkoušku a jsou využíváni
například na přípravu projektů a organizují
sportovní/kulturní výjezdy. Tímto naším návrhem
dostanou o měsíc a půl více času na přípravu různých
projektů a budou k dispozici studentům (jak těm
pomalejším, tak těm rychlejším). Nudit se tak
rozhodně nebudou.

KDO BUDE MATURANTY HLÍDAT?

Žádný dozor nebude muset škola zajišťovat (jsou to
dospělí lidé, takže nepotřebují dozor, ale efektivní
výuku)! Studenti mají mít možnost převzít za své
vzdělání odpovědnost, hlídání nepotřebují.

CO KDYŽ Z NEMATURITNÍHO
PŘEDMĚTU DĚLÁM PŘIJÍMAČKY? 

I toto tento návrh reflektuje, student by měl mít
možnost vybrat si na škole odborný seminář, který ho
bude připravovat právě na příjímací řízení na vysoké
školy. Navíc pokud z nějakého předmětu bude
maturovat jen velmi malý počet žáků, tak bude
možnost domluvit si konzultační hodiny s učitelem,
který daný předmět vyučoval v prvním pololetí. Tento
učitel bude mít totiž v druhém pololetí volno a bude
mít dostatek času se věnovat studentům, kteří by o
přípravu měli zájem.

PROČ DĚLÁTE PR PREMIÉROVI?

Neděláme nikomu PR, jde nám o faktickou změnu, 
 proto je pro nás důležitá podpora politiků napříč
politickým spektrem. Strany se z 60% shodnou na
tom, co by se mělo změnit, naším cílem je dotáhnou
tyto konsenzuální změny. Andrej Babiš nám pomáhá
zrychlovat legislativní proces, za to mu patří náš dík.

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=1165


O NÁS:

Jsme aktivní studenti, kteří se snaží změnit české
školství. Naší největší motivací je rozšířit zájem a
poptávku po kvalitním vzdělávání v České republice
mezi širokou veřejnost a předložit politikům konkrétní
kroky, kterými mohou pomoci českému školství.
Domníváme se, že náš vzdělávací systém už dost
vyčerpal svůj potenciál. Odpovědní lidé by se měli
snažit posouvat nejen osnovy, ale i metody a přístup k
výuce společně s dobou, a ne se tvářit jako že se nic
neděje a že relevantní požadavky na změny jsou jen
nesmyslné výkřiky líných studentů. Chceme, aby
inovativní přístup ke studiu nebyl výsadou pouze
několika zahraničních a soukromých zařízení.
Vzdělávací instituce by měla studentům poskytovat
zázemí a podporu nejen při školních, ale i
mimoškolních aktivitách. V zahraničí existují školy,
kam studenti chodí rádi, protože jim učitelé umožňují
aktivně se podílet na podobě výuky. Toho bychom
měli dosáhnout i u nás. Jsme přesvědčeni, že jsme
našli cestu, jak k tomuto cíli dojít. Máme šanci udělat
krok vpřed. Krok k lepší budoucnosti nás všech.

CO MÁME ZA SEBOU:

O problematiku vzdělávání se aktivně zajímáme více
než čtyři roky. Začali jsme již ve druhém ročníku na
gymnáziu, kde jsme připravili a rozpracovali konkrétní
změny a představili je našemu řediteli. Dále jsme ve
škole například pořádali ideové konference, kde
studenti s celým učitelským sborem diskutovali o
problémech našeho gymnázia. Obešli jsme obrovské
množství konferencí o vzdělávání. Obcházeli jsme
ostatní školy a čerpali názory od lidí, zapojených v
tomto systému - učitel, žák, ředitel. Když jsme toto
velké penzum nabytého materiálu utřídili, začali jsme
své nápady předávat politikům. Je třeba si uvědomit,
že změna školství je velmi náročný a zdlouhavý proces.
Musí se toho změnit moc - od finančního ohodnocení
učitelů až po přístup všech zúčastněných. Pokud se
dnes vydáme správným směrem, první reálné výsledky
se projeví nejdříve za 7-10 let. Pro začátek jsme
zpracovali několik bodů, ve kterých jsou zahrnuta
podstatná opatření. Vědomě jsme jej nazvali poněkud
kontroverzně, ale vlastně pravdivě: 18 bodů pro
změnu školství z 18. století 

O projektu Změna Školství
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