Státní maturity musíme odložit
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Na zájem novinářů si nová ministryně školství Miroslava Kopicová teprve zvyká. »Nezlobte se, ale nemám s tím moc
zkušenosti,« omlouvá se na začátku rozhovoru čtyřiapadesátiletá žena, která je ve vysoké politice úplným
nováčkem. Nepůsobí ale zakřiknutě. Je energická a ví, co by ve školství chtěla především změnit. »Chci zrušit
povinnost podávat na střední školy v prvním kole pouze jednu přihlášku. A samozřejmě také odložit státní maturity,«
říká bývalá ředitelka Národního vzdělávacího fondu.
* HN: Pokud nově jmenovaná vláda nezíská za měsíc podporu ve sněmovně, vaše působení na ministerstvu může
trvat jen tři měsíce. Co se dá za tak krátkou dobu stihnout?
Získat do školství peníze z Bruselu, a to co nejrychleji, do tří měsíců. Bude to 21 miliard korun.
* HN: Vaše schopnosti dobře čerpat evropské finance chválil i premiér Mirek Topolánek. Byl to jeden z hlavních
důvodů, proč jste usedla na ministerské křeslo?
Myslím, že ano, ale ke školství jsem měla vždy blízko už i v Národním vzdělávacím fondu, kde se nám
podařilo z Bruselu získat nemalé peníze. Post ministra je pro mě další výzva a odpovědnost.
* HN: Máte představu, na co byste chtěla desítky miliard použít?
Chci ještě jednat s rektory, ale pravděpodobně by to šlo do vysokého školství, na technické obory a na vědu
a výzkum. Musíme podporovat vlastní vědeckou špičku a chlubit se s ní ve světě. Myslím, že doposud tomu tak
nebylo.
* HN: Už před nastoupením do funkce jste se netajila tím, že byste finanční situaci vysokých škol chtěla podpořit i
jinak: zavedením školného. Budete o to usilovat?
Myslím, že to není úkolem této vlády. I přesto, že nejsem členkou žádné strany, tak ale s tímto návrhem ODS
souhlasím. Musíme do vysokého školství dostat i více soukromých financí. A to je jedna z možností.
* HN: Vaše předchůdkyně Petra Buzková začala s decentralizací školství. Každá základní škola už musí od příštího
září začít podle vlastních osnov. Chcete v tom pokračovat?
Ano, to měnit nechci. Děti se mají učit interaktivně, kantoři by je měli naučit větší samostatnosti. A to právě
tento způsob výuky podporuje. Spojování předmětů, větší všeobecný přehled, více jazyků. Chci ale ještě připravit
podobnou reformu na středních odborných školách a učilištích. Těch 707 oborů společně zastřešit asi do třiceti
rámcových témat. Studenti tak získají větší přehled a souvislosti. Změnit se také musí jednotlivé financování žáků.
Škola je veřejná služba.
* HN: Jak to myslíte?
Doposud se dávalo na žáka veřejné školy více peněz než na studenta soukromé. To není správně, když
přece i rodiče žáků na soukromých školách platí daně, a tedy přispívají na veřejné školy. Standardy by měly být
nastaveny stejně.
* HN: Bude něco, co ze zavedených reforem předešlé vlády chcete úplně zrušit?
Jednu přihlášku v prvním kole na střední školy. Děti mají mít větší svobodu ve výběru studia. Chci odložit i
státní maturity. Byly v nich chyby, nejsou zatím dobře připravené.

