
• Mateřské školy budou dobrovolné.

• Financování školek se změní. Sami rozhodnete 
o obecním příspěvku na vaše dítě. Díky tomu si zvolíte, 
jestli půjde do obecní školky, soukromé školky, domácí 
skupiny nebo například do „lesní“ školky.

• Vedle školek, které splňují přísné státní předpisy, 
budou moci fungovat i alternativní školky.  
Budou však jasně označeny.

• Budou vznikat i čím dál populárnější školky 
u domovů seniorů.

• Výběr školy se nebude řídit vaším trvalým bydlištěm. 
Vyberete si pro své dítě prostě tu školu, která vám 
přijde atraktivní.

• Obce přestanou bránit vzniku nových škol. 
Větší konkurence v základním školství zvýší 
také jejich kvalitu.

• Platby na žáka se srovnají.

• Nemusíte se bát, že se děti nic nenaučí.  
Rámcový vzdělávací program bude existovat.  
Ale osnovy budou na učitelích a vedení škol.

Vyberte si mateřskou školu 
podle jejího zaměření

Stát za vás nebude rozhodovat, co je nejlepší pro 
vaše dítě. To víte sami nejlépe. Chceme rozvázat 
poskytovatelům předškolního vzdělávání ruce,  

aby se zvýšila pestrost výběru školek.

Základky přestanou sekat 
děti jak Baťa cvičky

Děti budou do školy chodit rády. Oživíme 
základní školství zajímavějšími vzdělávacími 

programy. Prosazujeme povinné vzdělávání místo 
povinné docházky.

Naše vize: 

Pestré 
školství

Vzdělání podle vašich představ

Tomáš Pajonk, předseda Svobodných



Váš názor nás zajímá
Jaká je vaše představa o vzdělávání?

Vaše představy nám zasílejte s vaší adresou na:
Perucká 2196/14, 120 00 Praha 2  

nebo na vasenazory@svobodni.cz.
Autor každého nápadu či tipu  

od nás získá drobný dárek.

Asi si říkáte, že „papír snese všechno“.  

Ale my to s našimi dětmi myslíme vážně. 

Chceme začít odspodu. Školy sice nemohou 

nahradit výchovu v rodině, ale mohou své 

studenty vybavit užitečnými znalostmi. Děti 

budou vědět, čeho chtějí v životě dosáhnout.  

Půjdou si prostě za svým.

• Učitelé si sami určí, jaké požadavky mají na budoucí 
studenty. Jednotné přijímací zkoušky jsou k ničemu.

• Vedení škol nebude pouze vyplňovat formuláře  
a plnit často nesmyslné směrnice ministerstva 
v podobě různých pamlskových vyhlášek. 

• Studenti, rodiče a učitelé ví lépe než politici a úředníci 
na ministerstvu, jak má jejich škola vypadat a co učit.

• Školy připraví studenty na praxi díky svobodnějším 
osnovám pružněji. Učňáky mohou být krátkodobější. 
Důležité je umět to, co skutečně využijete.

• Státní maturita bude pro školy dobrovolná.  
Je na učitelích, pod které studenty „se podepíší“.  
Školy si budou budovat dobré jméno.

• Osvobodíme vysoké školy od státních nařízení 
a příspěvků. Místo ministerstva je budou hodnotit sami 
studenti. Díky plošnému snížení daní si budou rodiny 
moci dovolit zaplatit studium.

• Investovat do kvalitního vzdělání se vyplatí. Vzniknou 
nové státní garantované půjčky, které zajistí vzdělání 
i pro ty, kteří mají hluboko do kapsy.

• Vysoké školy se stanou partnery pro firmy 
v oblasti vývoje.

• Honba za tituly se změní na honbu za odborností.

Středoškoláci a učni
budou něco umět

Z gymnázií, středních škol a učňáků budou vycházet 
absolventi, kteří budou schopni uplatnit získané 

vědomosti v praxi. Budou užiteční a žádaní.

Vysokoškolák? Nové 
synonymum pro odborníka

Vysoké školy se stanou prestižními a na státě 
nezávislými institucemi. Univerzitní vzdělání bude opět 

něco znamenat a absolventi nastartují kariéru jako 
vyhledávaní specialisté.


