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Vážená paní predsedkyne,
dne 20. brezna 2012 byl dorucen panu ministrovi dopis, ve kterém Sdružení obcí
Libereckého kraje odmítá návrh novely zákona c. 561/2004 Sb., školského zákona, a
stanovení optimálního poctu žáku ve tríde na 24 ministerstvem školství. Zde zrejme došlo
k omylu, nebot Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy (dále jen "MŠMT") žádnou
novelu školského zákonu ve výše uvedeném smyslu nepredložilo. Vecné problémy, ke kterým
se ve svém dopise vyjadrujete, MŠMT zverejnilo v materiálu "Koncepcní zámer reformy
systému financování regionálního školství".
Ujištuji Vás, vážená paní predsedkyne, že chápu urcitou nervozitu jak zrizovatelu a
reditelu škol, tak i celé školské verejnosti v souvislosti s pripravovanou reformou financování
regionálního školství, ale MŠMT rozhodne nechce pripravovanou reformou rušit ani
venkovské ani mestské základní školy. Cíl této reformy je jednoznacný - využít disponibilní
zdroje státního rozpoctu urcené pro vzdelávání detí, žáku a studentu jednak efektivneji a
jednak spravedliveji než je tomu nyní.
Jedním z duvodu, proc MŠMT zverejnilo Koncepcní zámer reformy financování
regionálního školství, i když v nekterých oblastech byl tento zámer pouze naznacen a
dopracováván je až nyní na základe odezvy ze školského terénu, je práve ten, aby se
zrizovatelé a reditelé škol mohli k navrženým základním parametrum vyjádrit. Na základe
podnetu, které zaznely ve verejné diskuzi, je nyní materiál prepracováván a jednou
z duležitých zmen je i nove navrhovaný systém financování základních škol. Pri jejich
financování se upouští od modelu financování na "optimálne naplnenou trídu", nebot u
povinné školní docházky muže reditel jen velmi omezene ovlivnit pocet žáku ve tríde, a je
navrhováno financování na "žáka" v kombinaci s fixní cástkou na I. a na II. stupen základní
školy. Další duležitou zmenou, oproti puvodne navrhované, je i zmena termínu spuštení
nového systému financování. Puvodním zámerem MŠMT bylo spustit nový systém
financování již od 1. ledna 2013, jak je ostatne uvedeno i ve zverejneném koncepcním
zámeru. Vcelku podle ocekávání však dosavadní výsledky projednávání koncepcního zámeru
v rámci odborné diskuse vyústily v nutnost vyrešit radu dalších navazujících otázek, které si
vyžádají soucinnost nejen predstavitelu hlavních zrizovatelu škol a školských zarízení, ale i
dalších rezortu (zejména Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy). V soucasné
chvíli lze tedy predpokládat, že reforma financování regionálního školství (pokud bude
schválena) postihne nejdríve školní rok 2013/2014. Tzn., že faktická zmena systému
financování regionálního školství by byla nastartována od 1. 1. 2014.

V soucasné dobe bude mít pro další "osud" reformy systému financování regionálního
školství pochopitelne zásadní význam rozhodnutí nového ministra, který bude resort školství,
mládeže a telovýchovy rídit po panu Mgr. Josefu Dobešovi.
Pokud nový ministr rozhodne o pokracování v príprave této reformy, bude zájmem
MŠMT, aby výsledné parametry pro tuto reformu byly zverejneny v takovém predstihu, aby
zrizovatelé škol i rodice detí a žáku meli minimálne jeden celý školní rok na rozhodnutí, jak
se zachovat v situaci, až nový systém financování regionálního školství vstoupí v platnost.
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