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Povinná maturita z matematiky či jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou součástí novely školského zákona, která nyní putuje Poslaneckou sněmovnou. Sněmovní školský výbor v polovině ledna projednávání odložil na únor, protože skoro ke všem „novinkám“ měli poslanci připomínky. 
	K nynější i plánované podobě maturity mají výhrady také odborníci. „Problém je v tom, že v současné době celý systém vzdělávání naprosto zbytečně plýtvá inteligenčním potenciálem této země,“ tvrdí sociolog Petr Matějů, autor projektu Maturita efektivní a sociálně spravedlivá. 

* HN: Jaké jsou chyby v novém školském zákoně? 

	Žádné velké vady tam nejsou. Spíše je to další promarněná příležitost koncepčně řešit obrovské nerovnosti způsobené sociálním původem a pohlavím, které náš vzdělávací systém zvětšuje, místo aby je zmenšoval. Problém začíná na základní škole, nejvíce se pak projevuje na středních školách a přes maturitu se přenáší na vysoké školy. Nově navržená maturita také neplní svoji funkci vůči vysokým školám – nenabízí totiž pro vysoké školy přijatelné kritérium pro přijímání studentů. 

* HN: Není to tím, že stále nevíme, co vlastně od maturity chceme? 

	V tom je největší problém. Jednoduše řečeno, maturita v našich podmínkách má plnit dvě funkce: ověřovací směrem k zaměstnavatelům a trhu práce a srovnávací vůči vysokým školám. U nás profilová část maturity plní docela dobře roli v ověřování znalostí pro současné potřeby zaměstnavatelů. Ale z hlediska toho, že vysoké školy i samotní uchazeči o studium by měli z maturity odhadnout předpoklady a šance na úspěch v dalším studiu, je společná část maturity nedostatečná. A na tom se nezmění nic, pokud se neotevře debata o návratu ke dvěma úrovním obtížnosti maturitních testů, případně o zavedení nějakého státem garantovaného testu studijních předpokladů. 

* HN: Maturitu máme ale stále zafixovanou jako zkoušku dospělosti. Plní i tuto funkci? 

	Už dávno ne. Zrání mladých je mnohem rychlejší a maturita tuto roli rozhodně nehraje. A už vůbec nemá roli ověřování jakéhosi občanského sebeuvědomění, to už je dávno za námi. 

* HN: Dlouhodobě upozorňujete na to, že český školský systém je diskriminační. Proč je diskriminační a jakou roli v nápravě může hrát maturita? 

	Náš vzdělávací systém již jedenáctileté děti selektuje do různých typů škol. Tato selekce probíhá silně pod vlivem sociálního původu a pohlaví. Děti z rodin s vyšším sociálním statusem častěji dochází na gymnázia a lycea, která žáky připravují na další studium. Děti ze sociálně méně stimulujících rodinných poměrů jdou častěji do učňovských škol nebo do středních odborných škol, které je připravují na vstup na trh práce. Intelektuální předpoklady ke studiu jsou tak často „převálcovány“ faktory, které lze opravdu považovat za diskriminující. Druhý problém spočívá v tom, že ačkoli zhruba polovina středoškoláků hned po maturitě pokračuje ve studiu na vysoké škole, středními školami, které žáky připravují zejména na další studium, dnes prochází jen asi čtvrtina maturantů. I když jsou pak jejich absolventi přijati na vysokou školu, studium častěji nedokončí. To diskriminaci kvůli sociálnímu původu ještě posiluje. Maturita by mohla diskriminaci zmenšovat. Toho se dá dosáhnout tak, že se v jejím rámci posílí ověřování předpokladů pro další studium a oslabí se zjišťování toho, co se děti v různých typech škol již naučily. 

* HN: To byl přece důvod pro znovuzavedení státní maturity. Proč se domníváte, že svoji funkci neplní? 

	Naše analýzy ukázaly, že když se vyhodnocují výsledky společné části maturity na škole, potom se tam promítne to, co o žákovi škola ví, se všemi stereotypy učitelů. V tom jde novela školského zákona správným směrem, protože navrhuje, aby všechny testy byly vyhodnocovány centrálně, mimo školu. Druhým krokem, který už novela zákona neobsahuje, by mělo být zavedení dobře kalibrovaného testu studijních předpokladů, který by minimalizoval vliv školy a vysokým školám by poskytl informaci o studijních předpokladech. Pokud totiž dítě projde střední odbornou školou, má méně všeobecných předmětů a celé prostředí je méně stimulující. Děti v tomto prostředí nemají velkou motivaci se učit, protože nepočítají s dalším studiem. Když se potom najednou rozhodnou, že chtějí jít na vysokou školu, nastane problém, protože maturita ověřuje, co se naučily, ale nikoli, co v nich opravdu je. Přitom víme, že se naučily méně, protože nebyly v prostředí, které by je rozvíjelo. 

* HN: Proč by ale měla být právě maturita prostředkem, kterým budeme odstraňovat nerovnosti? 

	Protože nemáme odvahu k reformě středního školství. Nová podoba maturity by mohla částečně napravit to, že je celé naše školství postavené na příliš časném větvení a selektování a pak ověřování znalostí, které jsou tímto větvením a selektováním silně poznamenány. Stručně řečeno, pokud nejsme schopni změnit náš systém středního školství, který už patnáct let pravidelně kritizuje OECD – podle níž je z hlediska diskriminace jedním z nejhorších v Evropě –, potom je nejvyšší čas odfiltrovat nejhorší věci alespoň maturitou. 

* HN: Součástí novely školského zákona jsou také povinné jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Nepovede to naopak k většímu rozdělování dětí než nyní? 

	Cílem je, aby všechny děti dostaly vzdělání, které odpovídá jejich potenciálu. Jednotné přijímací zkoušky jsou tedy dobrou cestou. Problém je – stejně jako u maturity –, že děti nemůžeme testovat převážně na to, co se naučily v předchozím vzdělávání. Představte si relativně nadané dítě z horších sociálně-ekonomických podmínek v méně stimulujícím prostředí. Kvůli škole, kam je rodiče pošlou, se toho moc nenaučí. Pro takové dítě jsou přijímací zkoušky ověřující znalosti, a ne jeho kapacitu diskriminující. 

* HN: Nejde o sociální inženýrství, kdy každému podle jeho inteligence přisoudíme nějakou roli ve společnosti? 

	Kdybychom měli méně selektivní systém vzdělávání, o ničem takovém bychom nemuseli debatovat. Problém je v tom, že v současné době celý systém vzdělávání naprosto zbytečně plýtvá inteligenčním potenciálem této země. Nikde není psáno, že děti z bohatších rodin jsou chytřejší. Když necháte střední školy, aby si dělaly přijímací zkoušky podle svého uvážení, oddělíte školy pro bohaté a vzdělané a pro ty ostatní. Už nyní na víceletých gymnáziích převládají děti z rodin s vyšším sociálním statusem. Přidaná hodnota takových škol je potom skoro nulová: vyberou si nejlepší děti a co dalšího jim mohou nabídnout? Stimulující prostředí a pocit, že patří k nejlepším. Na tom nevidím nic efektivního. Vzdělávací systém je efektivní ve chvíli, kdy dokáže stimulovat k vyššímu vzdělání děti ze všech sociálních skupin a prostředí. To teprve učitele donutí, aby z každého žáka vytáhli to nejlepší. Je to náročnější, ale to je ta správná inkluze. U nás je základní problém v tom, že – obrazně řečeno – chytré děti z chudších rodin klidně pošleme do učení a hloupé děti z bohatých rodin necháme vystudovat dobrou školu. 

***
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