
 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko ČMOS PŠ k bodu agendy s názvem Silná hospodářská 
základna pro Evropu: úsilí o účelnost, efektivnost a kvalitu vzdělávání a 
odborné přípravy, který bude projednáván za přítomnosti zástupců 
Ministerstva financí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR na zasedání rady EU pro vzdělávání dne 8. 11. 2019 v Bruselu 
 

 

ČMOS PŠ vítá obsah Strategické agendy EU na rok 2019-2024 v její výzvě k navýšení 

investic do oblasti dovedností a vzdělávání. Stejně tak se ČMOS PŠ ztotožňuje se zprávou 

Evropské komise Udržitelný růst pro všechny: volby pro budoucnost sociální Evropy 

(Sustainable growth for all: choices for the future of social Europe), ve které ČMOS PŠ 

spatřuje jasný podnět k tomu, aby vlády členských států EU navýšily veřejné výdaje do 

vzdělávacího sektoru. V tomto ohledu je tato inciativa zcela v souladu s tezemi a prioritami 

ČMOS PŠ. 

 

Vzdělávání je základním lidským právem a veřejným dobrem a jeho přínos je jak na 

individuální, tak celospolečenské úrovni. Zajištění adekvátního financování vzdělávání, které 

by bylo kvalitní, bezplatné a otevřené všem, by mělo být prioritou vlády a státu.  Jestliže mají 

být naplněny cíle Strategické agendy na roky 2019-24, je nutné, aby se podpořilo dostatečné 

financování sektoru vzdělávání z veřejných zdrojů. Jen dostatečně veřejně financované 

vzdělávání je jistou zárukou toho, že nebude nyní, ani v budoucnosti ohrožena kvalita a 

dostupnost kvalitního vzdělávání pro všechny. Rétorika a názory, které zužují hodnotu a 

obsah vzdělávání pouze na ekonomické zájmy, a zavádí do vzdělávání tržní mechanismy, 

s sebou přináší ohrožení pojetí vzdělávání jako veřejného dobra a základního práva, jak je 

deklarováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. 

 

Směšování rozpočtových omezení spolu se snahami vystavit sektor vzdělávání širší 

privatizaci, komercializaci a nárůstu tzv. public-private partnership znamená nebezpečí změn 

v hlavních cílech a poslání vzdělávání. Tato řešení totiž mají negativní dopad na žáky, učitele 

a nepedagogický personál a představují budoucí zvýšené výdaje pro společnost jako celek, 

neboť zostřují socioekonomickou nerovnost, segregaci a vedou k zeslabení principu sociální 

solidarity. 

 

ČMOS PŠ upozorňuje Ministerstvo financí, že závislost na tržních mechanismech 

uplatněných v zajišťování vzdělávání není ani efektivní, ani nevede k naplňování cílů 

poskytování kvalitního vzdělávání pro všechny bez rozdílu a tím k vytváření soudržné a 

spravedlivé společnosti. 

 

ČMOS PŠ vyzývá, aby se v rámci diskuse zohlednily následující body: 

 

- Vytváření zisku a základní právo na vzdělávání by neměly být směšovány. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219


- Proklamované výhody soukromého financování nebo tzv. public-private partnership 

přinášejí do politické diskuse o vzdělávání rétoriku a argumentaci, která je zaměřena 

spíše tržně, než aby byla v souladu s principy vzdělávání. 

- Privatizace vzdělávání a jeho širší komercializace se mohou projevovat ve více 

formách. Vytváření kvazi tržních vztahů ve vzdělávání, které přinášejí odměny nebo 

sankce navázané na úspěšnost studentů u zkoušek, standardizované a mechanizované 

testy a hodnocení a vyšší závislost na komerčních a ekonomických pravidlech, jde na 

úkor všeobecného a inkluzivního vzdělávání. 

- Studie a praxe (viz OECD ISTP, 2019; Stevenson H. at al., „Education and training 

policy in the European Semester“, ETUCE 2016) ukazují, že tato řešení mají negativní 

dopad na vzdělávání a na jeho kvalitu. To může vést až k vážnému ohrožení systému 

veřejného vzdělávání a stabilitě společnosti. Sociální fragmentace a existující 

nerovnosti založené na bohatství, genderu, etniku, národnostním původu nebo dalších 

se ještě zhoršují v důsledku privatizace a komercializace vzdělávání. 
 


