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Nová ministryně školství podporuje reformu na školách, chce změnit státní maturity a čerpat víc peněz z 
fondů EU 
 
 
Praha - "Je to žena plná elánu, která se šarmem a razancí prosadila vše, co se rozhodla prosadit," říkají o nové 
ministryni školství Miroslavě Kopicové její bývalí spolupracovníci z Národního vzdělávacího fondu. 
 Právě zde působila posledních dvanáct let jako ředitelka. A na co je ze svého působení ve fondu nejvíce 
hrdá? "Opravdu hrdá jsem na to, že jsme dokázali zpracovat Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 
(na co zaměřit vzdělávací programy). Ačkoliv byla jednání náročná, byl nakonec tento materiál schválen jak 
tripartitou, tak vládou," říká. 
 V menšinové vládě ODS premiéra Mirka Topolánka by měla rozšířit řady nestranických odborníků. Zatím 
však její kroky přesně kopírují program ODS. Během prvního týdne svého působení na ministerstvu se rozloučila se 
všemi náměstky a některými řediteli. Jako svého spolupracovníka si navíc vybrala Petra Roupce, který je blízkým 
spolupracovníkem poslance za ODS Waltra Bartoše. V roce 1998 byl navíc poradcem ministra školství Jana Sokola 
v úřednické vládě a v roce 2001 ministra školství Eduarda Zemana kabinetu ČSSD. 
 V Roupcově pravomoci byl přitom kritizovaný projekt Internet do škol, v němž podle Nejvyššího kontrolního 
úřadu ministerstvo zbytečně utopilo miliony korun. "Roupec a jeho lidé ji obklopili a skoro nikoho k ní nepouštějí," 
popsal atmosféru zdroj z ministerstva. 
 Sama ministryně však nevidí na volbě nic špatného. "Vybrala jsem si lidi, s nimiž jsem přesvědčena, že 
mohu garantovat splnění úkolů, které jsem si vytkla," říká Kopicová. A těchto úkolů není málo. Chce vrátit zpět 
původní podobu systému podávání přihlášek na střední školy a plánuje změny ve státních maturitách. 
 "Líbí se mi myšlenka státních maturit, ale ne v takové podobě, jako jsou teď," říká s tím, že by jejich spuštění 
ještě na rok odložila. Systém přijímacích zkoušek, ale i státní maturity po celou dobu kritizovala právě ODS. 
 Zrak a pozornost ministryně se upírají i na evropské fondy. "Chci se zaměřit na rozvoj škol založený na 
finančních prostředcích z evropských fondů na příštích devět let," dodává ministryně. 
 O reformě školství si myslí, že je nutná a nesnese odklad. "Je nastartovaná dobrým směrem, ale chci začít 
podporovat celkové prostředí, ve kterém se odehrává. Tedy hlavně učitele. Přenést by se měla i na střední školy," 
upřesnila své plány. 
 Přestože má plánů hodně, sama si prý uvědomuje, že její doba působení na ministerstvu nemusí být dlouhá. 
 "I kdybych tady byla jen měsíc nebo tři, chci udělat co nejvíce práce," říká Miroslava Kopicová. 
 Přes to všechno je jasná jedna věc: nová ministryně má ke školství velmi blízko. A jak sama říká, je to "její 
téma". 
 Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před rokem 1989 pracovala na federálním 
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