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KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU? 

Tomáš Hamberger 

Shrnutí 
Neustálý trend v úbytku středních škol. Převaha netechnicky orientovaných vzdělávacích oborů. 

Úplná absence moderních a aktuálních témat na středoškolské úrovni. Jak můžeme chtít, 

aby dnešní mladá generace byla aktivní v současnosti ve společnosti velmi rezonujících tématech, 

jako je uhlíková neutralita, cirkulární ekonomika nebo umělá inteligence a další moderní 

technologie, když jim pro to nedokážeme vytvořit prostor a příhodné studijní podmínky? 

Kam tedy v České republice jít na střední školu, chci-li být moderní, inovativní a současně dobře 

uplatnitelný absolvent? Žáky a jejich zákonné zástupce v současnosti čeká nelehký úkol zvolit 

co možná nejlepší variantu. Přihlášky se podávají do 1. března 2022. 
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Hlavní body 

• Od roku 1998 bylo zrušeno více než pět stovek středních škol a odborných učilišť. 

• Nabídka středoškolských studijních oborů je v některých regionech České republiky žalostná 

a přispívá k přesunu studentů, mnohdy i celých rodin do jiných regionů za lepší nabídkou. 

• O kvalitě střední školy mnoho napoví i její webové stránky.  

• Střední školy potřebují modernizovat pomyslně jako sůl. Zejména nabídka vzdělávacích oborů 

a jejich prezentace by měla reflektovat dobu v níž žijeme. 

• Chybí nám zejména v zahraničí osvědčený systém kariérového poradenství, který dokáže 

na základě několikaleté a hlavně individuální práce najít mladým uchazečům o studium pro ně 

to nejvhodnější. 

• Kde jinde hledat dobrou praxi než ve Finsku, kde dávno pochopili, že pokud má někdo současná 

témata, jako je uhlíková neutralita, cirkulární ekonomika nebo umělá inteligence a další moderní 

technologie, aktivně řešit, tak to bude právě jejich současná mladá generace, kterou je na to 

potřeba důsledně připravit. 

• Potřebujeme atraktivní a moderní studijní obory.  

• Je stále více mladých uchazečů o studium, kteří mají jasné vize a cíle a velmi dobře vnímají dnešní 

dobu. Chybí jim ale právě ty příležitosti k seberealizaci a rozvoji a jejich cesty za nimi často vedou 

do zahraničí.  
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Optimalizace po česku  

Od počátku 21. století se populační vývoj vydal cestou postupného poklesu počtu 15letých. To bylo 

a stále je jedním z hlavních důvodů, proč se přistupuje k optimalizaci sítě středních škol. Během 

posledních deseti let bylo mnoho středních škol zrušeno (147)1, sloučeno nebo přiřazeno k jiným 

středním školám. Od roku 1998 pak podobnou situaci zažilo na pět stovek škol. A že tento trend 

nekončí, potvrzuje i nedávná demonstrace studentů před budovou krajského úřadu Středočeského 

kraje v Praze, kde krajští zastupitelé minulý rok v listopadu, i přes četné výhrady učitelů, rodičů 

i samotných studentů, kteří předložili také dvě petice za zachování školy s téměř šesti tisíci podpisy, 

rozhodli o zrušení střední odborné školy a učiliště v Kalupech nad Vltavou. Střední škola ve městě 

tak po 60 letech existence zanikne a pouze některé obory budou přesunuty na střední školy 

do Neratovic a Mělníka.  

V některých regionech je nabídka studijních oborů tristní 

Podobných případů je v České republice více. Je to problém především regionů, které se postupně 

z různých důvodů vylidňují. Ale také se jedná o regiony, ve kterých je tristní vzdělávací nabídka 

způsobující dlouhodobý nezájem o nabízené obory. To je nutné si přiznat. Ne vždy je zrušení školy 

špatné rozhodnutí. Některé školy se při jejich rušení či slučování hájí mnohaletou tradicí a zkušenostmi 

v oboru. Bohužel právě to časté lpění na tradicích je spíše překážkou, která brání vstupu moderním 

trendům a inovacím, zkrátka svěžímu „větru z hor“, který by pomohl některé školy před jejich zánikem 

zachránit.  

O kvalitě škol mohou napovídat i jejich webové stránky 

Kdo z vás se chce sám přesvědčit o úrovni, kvalitě a pestrosti nabídky vzdělávacích oborů na středních 

školách v České republice, stačí navštívit jejich webové stránky. Na některých webech budete mít pocit, 

že cestujete v čase, a to do minulosti. Minimálně do 90. let k počátkům webové reklamy a inzerce. 

Weby středních škol dnes slouží především k marketingu a sebeprezentaci. Některé školy to umí lépe 

a umí například moderně a lákavě pojmenovat názvy tradičních studijních oborů. Jsou ale i školy, 

které marketingu a komunikaci bohužel nerozumí, a tak na jejich webech na vás ze všech stran bliká 

rastrová grafika s nápisy typu – studuj právě u nás moderní technologie na moderní škole s tradicí. 

Přičemž je často toto prohlášení podpořeno lacinou podkresovou hudbou a mizerným videem. Co to 

o takových školách vypovídá, posuďte sami.  

Modernizovat, modernizovat, modernizovat 

Jedno je ale jisté, střední školy potřebují modernizovat pomyslně jako sůl. Zejména nabídka 

vzdělávacích oborů a jejich prezentace by měla reflektovat dobu, v níž žijeme. A to nemluvím o celém 

procesu, který by měl být započat již na základní škole, jehož cílem by bylo nalézt každému jedinci 

studijní obor, pro který má skutečné studijní předpoklady. Na to se bohužel velmi často nepřijde, 

jelikož se tomu na úrovni základních ale i středních škol nikdo nevěnuje.   

 
1 Český statistický úřad (2021). Školy a školská zařízení za školní rok 2020/2021. 

https://www.czso.cz/documents/10180/143118302/230042210301.pdf/88a72c10-1ebb-42bd-9b5e-

37560854e481?version=1.1.  

https://www.czso.cz/documents/10180/143118302/230042210301.pdf/88a72c10-1ebb-42bd-9b5e-37560854e481?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/143118302/230042210301.pdf/88a72c10-1ebb-42bd-9b5e-37560854e481?version=1.1
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Kariérové poradenství jako jedna z cest k lepší budoucnosti 

Chybí zejména v zahraničí osvědčený systém kariérového poradenství, který dokáže na základě 

několikaleté a hlavně individuální práce najít mladým uchazečům o studium pro ně to nejvhodnější. 

A to nikoliv na základě aktuální nabídky studijních oborů nebo na základě přání jejich rodičů. Je to čistě 

na skutečném potenciálu každého jedince a jeho silných a slabých stránkách, ale i na jeho vizích 

a přáních. Proto si myslím, že i u nás bude nutné některé tradice opustit anebo změnit.   

A na vrcholu celého systému stojí Den otevřených dveří… 

Desítky let je to stále stejné. Uchazeči o střední školu, nejčastěji tedy žáci devátého ročníku základní 

školy jsou zavlečeni na veletrh středních škol, kde je v průměru dvě školy nalákají na svůj den 

otevřených dveří. Tam pokračují v úsilí potenciálního uchazeče přimět ke studiu právě na jejich škole. 

Mnohdy se nemusejí ani mnoho snažit, jelikož si moc dobře uvědomují, že jimi nabízený studijní obor 

je jediný široko daleko. Tudíž nemají konkurenci a pokud uchazeč chce takový obor studovat, moc 

na výběr nemá.  

Dobrou praxi hledejme opět ve Finsku 

Jako příklad dobré praxe uvedu část rozhovoru, který jsem vedl s ředitelem finské střední školy Omnia. 

Pan ředitel bez nadsázky a s oblibou říkal, že i kdyby bylo uchazečovo přání a vysněné povolání lektor 

jógy, tak my mu umožníme tento obor studovat a stát se odborníkem v této oblasti. Finský vzdělávací 

systém je na tyto situace připravený a dokáže pružně reagovat, reflektovat požadavky a hlavně témata 

dnešní doby, proto se zde studijními obory prolínají současná témata, jako je uhlíková neutralita, 

cirkulární ekonomika nebo umělá inteligence. Ve Finsku zase o desítky let dříve pochopili, že pokud má 

někdo tato témata aktivně řešit, tak to bude právě jejich současná mladá generace, kterou je na to 

potřeba důsledně připravit. To, jestli u nás v České republice aktivně vedeme prostřednictvím studia 

a studijních oborů naší mladou generaci ke schopnosti efektivně řešit podobná témata, ponechám 

bez komentáře.  

Odstranit slepá místa a rozhýbat českou vzdělávací soustavu  

Neřešitelný problém to není, ale je potřeba co nejdříve i u nás takové pružné a moderní vzdělávací 

instituce budovat. Takové, které tu budou pro dnešní mládež a pro jejich reálné potřeby. Zvážit bychom 

mohli modulovou formu středoškolského vzdělávání, která není vázána na ročníky a studenti si mohou 

spíše volně rozhodovat o svém individuálním rozvrhu studia. Každý předmět je po absolvování 

hodnocen. Když student absolvuje požadovaný počet předmětů, které zahrnují povinné a volitelné 

studium, získá vysvědčení ze střední školy. Výhoda této organizace vzdělávání spočívá v tom, 

že si student může v průběhu studia změnit studijní obor za jiný, aniž by musel začít studovat 

od počátku a ztratil tak i několik let studia, tak jak je tomu často u nás v našem vzdělávacím systému, 

který je typický slepými místy a častou neprůchodností a nenávazností.  

Potřebujeme atraktivní a moderní studijní obory 

Rovněž musí být zatraktivněna nabídka středoškolských studijních oborů. Když se podíváme na přehled 

oborů vzdělávání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, vidíme již několik let to stejné. 

Učňovským oborům vévodí kuchař-číšník, truhlář, strojní mechanik a obráběč kovů. U maturitních 
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oborů je vzdělání nejčastěji nabízeno v oblasti obchodu, cestovního ruchu a hotelnictví, informačních 

technologií, strojírenství nebo v sociální či veřejnosprávní činnosti. Pro uchazeče o studium, 

kteří by chtěli studovat moderní obor například z oblasti umělé inteligence, 3D technologií, virtuální 

reality nebo z oblasti digitálních her, mám špatnou zprávu. V České republice je nabídka velmi omezená 

a v podstatě ani neexistuje.  

A uznání si zaslouží… 

První vlaštovkou dobré praxe u nás může být například Střední škola umění a designu v Brně, 

která nedávno otevřela pro hrstku šťastlivců středoškolský obor s maturitou s názvem Game art. Ten je 

zaměřený na tvorbu deskových a digitálních her. Odvětví digitálních her a e-sportu je dnes jedním 

z ekonomicky nejsilnějších odvětví a Češi zde patří ke špičce. Proto je jenom dobře, že budou vychováni 

další odborníci, kteří v této oblasti zcela jistě najdou velmi lukrativní uplatnění. Otázkou zůstává, 

co s těmi dalšími desítkami tisíc mladých uchazečů o studium, kteří mají většinou neobjevený 

potenciál, mají své sny a vize, ale nemají jich kde dosáhnout.   
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí na ministerstvu 

průmyslu a obchodu jako poradce pro oblast digitalizace, 

inovací a technického vzdělávání a jako poradce bývalého 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


