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Přibývá dětí, které ne-
dodělají základní ško-
lu. V Česku tak vyrůstá
generace, která je
předurčena k závislos-
ti na podpoře státu.
Pavel Švec, Radka Hrdinová
reportéři MF DNES

PRAHA Pokud se vůbec někdy bu-
dou živit prací, tak tou nejméně pla-
cenou. Obvykle však skončí na pod-

poře. Nedokončili totiž základní
školu.
Každý rok přibude v Česku asi 3,5

tisíce teenagerů, jejichž život je už
v tak útlém věku bez vyhlídek na
slušné zaměstnání.
Zatímco v celém Česku přibude

dětí bez základního vzdělání každý
rok zhruba stejně, Ústecký kraj se
nárůstem vymyká – základní školu
tam nedokončí už desetina žáků.
Stačí, aby propadli a po povin-

ných devíti letech docházky odešli
ze školy v osmé, či dokonce sedmé
třídě. Až na pracovních úřadech
zjišťují, že jsou vyautovaní z napros-

té většiny rekvalifikačních kurzů a
nemají co nabídnout.
„Ve školním věku záleží prakticky

výhradně na angažovanosti rodičů.
Desetiletý školák si těžko uvědomí,

že mu jde o budoucí život. Dvakrát
propadne a je vlastně odepsaný,“
říká analytik společnosti Člověk
v tísni Daniel Hůle.
Česko se tak v budoucnu bude

častěji potýkat s jevem, s nímž
nemá velké zkušenosti. „Za socialis-
mu byl totiž každý dotlačen ale-
spoň na učňák. Přesto lidí s nedo-
končeným základním vzděláním je
u nás pořád relativněmálo, ale pro-
blém je, když se takový jev soustře-
ďuje v jedné oblasti, kde se stává
standardem. Pak je nebezpečí, že
se bude šířit jako lavina,“ varuje Fi-
lip Pertold z Národohospodářské-

ho ústavu Akademie věd. To je přes-
ně případ Ústeckého kraje.
I sociologické výzkumy ukazují

nesmírnou souvislost mezi prací a
vzděláním. Z lidí, kteří mají jen zá-
kladní školu nebo nedokončené zá-
kladní vzdělání, nepracuje ani třeti-
na. A to i když se započítají brigády.
V mnoha vyspělých evropských

státech přitom propadnutí na „zá-
kladce“ – alespoň na prvním stupni
– prakticky neznají. Jejich vzděláva-
cí systém to neumožňuje. Naproti
tomu české školství je tvrdší a vy-
chází z přísné výkonnosti.

Více čtěte na str. 3

tisíce dětí nedo-
končilo základní
vzdělání v posled-
ních pěti letech.

Pozdrav HavloviZhruba tisícovka lidí včera přišla na Hradčanské náměstí před Pražskýmhrademuvítat tibetské-
ho duchovního vůdce dalajlámu. Do Prahy přijel na 20. ročníkmezinárodní konference Forum2000, kterou založil
Václav Havel. Dalajláma ve své řeči vyzval k udržování odkazu bývalého prezidenta. Foto: DanMaterna, MAFRA
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BRNO V Brně je před podpisem
smlouva nové koalice, která z jiho-
moravského hejtmanaMichala Haš-
ka udělala jen řadového zastupite-
le. A tím ho připravila o práci, jež
ho živila posledních osm let. Hašek
však s hledáním nového zaměstná-
ní spěchat nemusí. Podle zákona
mu hejtmanství ještě tři měsíce
bude vyplácet „odstupné“ ve výši
jeho dosavadního platu. Celkem
zhruba 300 tisíc korun.
„O svém dalším uplatnění ještě

budu jednat. Nechci žádnou trafi-
ku, čili nepočítám s tím, že bych se
stal ředitelem nějaké příspěvkové
organizace kraje ani nějaké organi-
zace, kterou zřizuje stát,“ dušoval
se včera Hašek. Podle zjištění MF

DNES všakmá už plán, jak se do vy-
soké politiky vrátit. Hned po vol-
bách, v nichž ČSSD skončila až tře-
tí, si začal vyjednávat podporu pro
kandidaturu do sněmovních voleb,
které se budou konat příští rok.
Hmotná nouze nehrozí ani končí-

címu senátorovi Zdeňku Škroma-
chovi a dalším jeho patnácti kole-
gům. Odchod do „civilu“ jim zpří-
jemní štědrý finanční bonus.
Podle zákona totiž mají nárok na

odchodné až ve výši pěti měsíčních
platů. Na nejvyšší částku se mohou
těšit místopředsedové Senátu Pře-
mysl Sobotka a Zdeněk Škromach.
Jak spočítalo Právo, Škromach do-

stane 626 500, Sobotka 660 000
korun. Pokračování na str. 2

ŠKOLA
ŘÍZENÍ
S TOMÁŠEM
ENGEM Auto DNES

VYSOČINA
Na jihlavském sídlišti vraždil

mladý muž, zabil matku i bratra
Za promyšlený brutální čin hrozí

pachateli dlouhé vězení nebo doživotí

procent žáků
v Ústeckém kraji
odešlo loni ze
školy předčasně.

Hašek i Škromach:
statisícové odstupné

Komentář Alexandra
Tomského

Jan Brož
redaktor MF DNES

PRAHAMajitel fotbalové Sparty Da-
niel Křetínský se stane třetím nejbo-
hatším českým byznysmenem. Gi-
gantický obchod, který byl včera
oznámen, mu umožní zcela ovlád-
nout Energetický a průmyslový hol-
ding (EPH) spravující elektrárny
a infrastrukturu po celé Evropě.
Podle časopisu Forbes tak Křetín-

ského majetek vzroste na 55 mili-
ard korun, což ho v žebříčku nejmo-
vitějších Čechů katapultuje hned

na pozici za Petra Kellnera a Andre-
je Babiše.
Při transakci se z EPH nejdřív stáh-

nou partneři z J&T, posléze převez-
me Křetínský i podíl svého letitého
společníka Patrika Tkáče. Na konci
tak získá absolutní kontrolu nad
holdingem s tržní hodnotou 135 mi-
liard korun. To je zhruba polovina
hodnoty ČEZ. Zatímco v polostátní
společnostimá slovo vládní garnitu-
ra i minoritní akcionáři, Křetínský
jako jedinýmuž ovládne elektrárny
s výkonem srovnatelným s tuzem-
skou energetickou jedničkou.

Pokračování na str. 9

Každé desáté dítě
nedokončí základku

U Hradu Dalajláma promluvil v Praze k příznivcům

9,9

Pithartovo
rudolfinské
kázání Str. 12

Křetínský bude třetím
nejbohatším Čechem

Plíšková letí
na Turnaj
mistryň Str. 18

Rozhovor:
ze školy do
Senátu Str. 4

Lichožrouti,
gangsterka
pro děti Str. 14
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Z domova

O
smnáctiletá Mariana cho-
dila o prázdninách na bri-
gády a našetřila si na ka-
deřnický kurz. Nevzali ji.
Chybí jí totiž základní

vzdělání. Před lety propadla v šesté
třídě z češtiny a v osmičce školu
opustila.
Ačkoliv splnila devítiletou povin-

nou školní docházku, skončila v
osmé třídě. Rodiče ji raději v pat-
nácti letech poslali na „pracák“,
než aby ji nutili základku dodělat.
Teď už je pozdě. Kadeřnicí nebude
a jinde pracovat nechce. Spolehne
se na podporu.
Příběh Mariany není výjimečný.

V Česku přibývá dětí, kteří nedo-
končí základní vzdělání. Jen za po-
sledních pět let se tato skupina roz-
rostla na bezmála dvacet tisíc. Sta-
tistiky ukazují, že nejvíce dětí pro-
padá v Ústeckém kraji. Základní
školu tu nedodělá každý desátý
žák. V tom, zda najdou v budoucnu
práci, či o ni vůbec budou stát, při-
tom vzdělání hraje největší roli.

Ve Skandinávii se nepropadá
„Výzkumy v sociálně vyloučených
lokalitách ukazují, že u lidí, kteří
mají dokončené učiliště bezmaturi-
ty, je pracovní aktivita nad sedmde-
sáti procenty, pokud mají učiliště s
maturitou na devadesáti. Ale u lidí,
kteří mají jen základní školu nebo
nedokončené základní vzdělání, je
pracovní aktivita pod třiceti procen-
ty, a to i když zahrneme brigády,“
propočítává sociolog Daniel Pro-
kop z agentury Median.
Ve skandinávských a některých

západoevropských zemích je při-
tom běžné, že se na základní škole
prostě nepropadá. V Česku je však
situace mnohdy poněkud jiná. „Se-
tkáváme se s velmi absurdními pří-

běhy: propadnutí z hudební výcho-
vy, nepřipuštění k reparátu či něko-
lik nedostatečných již v pololetí prv-
ní třídy,“ říká Petra Sedláčková ze
společnosti Člověk v tísni.
Její kolegové se snaží neúspěšné

žáky doučovat, aby je nečekal stej-
ný osud jako zmiňovanouMarianu.
Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří
sami mají nízké vzdělání a kteří žijí
v prostředí chudinských čtvrtí či na
ubytovnách.
Z takových podmínek pochází

právě na Ústecku nejvíce žáků
z celé republiky. V sociálně vylouče-

ných lokalitách tu žije více než de-
set procent dětí ve věku od šesti do
patnácti let. Ústecko má však ještě
jeden smutný primát. Více dětí než
jinde tu základní vzdělání získává v
praktických školách (bývalé zvlášt-
ní školy). I tyto děti mají velmi ome-
zené vyhlídky na uplatnění.

Nezájem děděný po generace
Jak zabránit tomu, aby se ghetta na
severu Čech rozrůstala? Minister-
stvo školství v této souvislosti sází
na inkluzivní novelu školského zá-
kona. Ta má školám poskytnout

prostředky, které by dětem z vylou-
čených lokalit pomohly překonat je-
jich handicapy. Nejen pro ně zaří-
dit hodiny doučování – protože
doma nemají nikoho, kdo by jim
s přípravou pomohl – ale také nasta-
vit výuku tak, aby měly šanci.
Jenže většina učitelů na základ-

ních školách inkluzi přinejmenším
nevěří. Jako jeden z nejčastějších
důvodů uvádějí, že handicapované
děti budou spolužáky brzdit. „Ale
problém se v takových oblastech
šíří jako lavina. Mladá generace vidí
nezaměstnanost starší generace,

nemá motivaci, proč studovat,“
říká Filip Pertold z Institutu pro de-
mokracii a ekonomickou analýzu
při Akademii věd ČR. „Třeba ve Vel-
ké Británii zkoušejí programy, kdy
rodiny, které o to měly zájem, vy-
trhly z tohoto prostředí a přestěho-
valy je do prostředí, kde je pro děti
normální chodit do školy. Často to
pomohlo,“ popisuje.

Drtivě nejvíce odkladů v Unii
Na druhou stranu se školám a učite-
lům často nelze divit. Mnohdy jde
o žáky, kteří nemají o učivo zájem,
jsou problémoví a k revoltě vůči uči-
teli strhávají zbytek třídy. V okamži-
ku, kdy pak splní zákonnou devítile-
tou lhůtu, školy se jich rády zbaví.
„Tento jistý druh racionality z po-
hledu učitele je ovšem z pohledu
společnosti strašně neperspektiv-
ní,“ míní analytik Daniel Hůle.
Filip Pertold vidí klíč v tom, že se

mají v prvé řadě motivovat učitelé.
Ti, kteří pracují v problémových lo-
kalitách, by podle něho měli brát
vyšší plat než jejich kolegové dejme
tomu v Praze.
„Ale to půjde asi těžko. Podobně

by u nás bylo politicky neprůchod-
né, kdyby se romské děti zvýhodňo-
valy například při přijímacích
zkouškách na vysokou školu. Při-
tom ve Spojených státech tímto
způsobem pozitivně diskriminují
už celé roky. Během čtyřiceti let se
tak podařilo zvýšit příjem černo-
chů na sedmdesát procent průměr-
ného příjmu bělochů. To je obrov-
ský pokrok. Dokud nebudeme brát
vzdělání sociálně vyloučených dětí
jako investici, nikam se nedobere-
me,“ tvrdí Pertold.
České základní školství má navíc

ještě jedno specifikum, které „pro-
padovost“ žáků ovlivňuje. Až čtvrti-
na prvňáčků zasedne do školních la-
vic o rok později, než by mohla.
To je nejvíce v EU. „Druhá je Bel-

gie s pouhými devíti procenty. Při-
tom platí, že o odklad zpravidla ne-
žádají sociálně znevýhodnění rodi-
če. Jejich dítě tak vstupuje do kolek-
tivu starších, zralejších a připrave-
nějších žáků a dovednostmi jim
zkrátka nestačí,“ dodává Hůle.

4x týdně Hurghada
4x týdně Marsa Alam

Přímé lety z Prahy
k Rudému moři

Klikni na www.smartwings.com a leť!

Pavel Švec
reportér MF DNES

Radka Hrdinová
reportérkaMF DNES

INZERCE

KAUZA DNE v 18.00 na Rádiu Impuls

Místo politika
elektrikářem?

Odpoví Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD

PRAHA Dojednané nebo i pode-
psané koalicemá necelé dva týdny
po volbách deset ze třinácti krajů.
Vítězní Starostové pro Liberecký
kraj včera podepsali dohodu o bu-
doucí koalici v tomto regionu
s ANO, ČSSD a ODS. Koaliční
smlouvu stvrdili zástupci vítězné-
ho hnutí ANO s dalšími stranami
v Olomouckém a Moravskoslez-
ském kraji.
Hnutí už vedle toho vyjednalo ko-

alici s hejtmanem také v Jihomo-
ravském a Středočeském kraji.
Nejméně čtyři hejtmany by měla
mít ČSSD, a to v Plzeňském, Králo-
véhradeckém, Pardubickém kraji
a na Vysočině.
Libereckým hejtmanem bude

znovu lídr Starostů pro Liberecký
kraj Martin Půta (STAN), včera po-
depsaná dohoda dá vzniknout ko-

alici s 35 ze 45 mandátů v zastupi-
telstvu. V devítičlenné krajské
radě budou mít Starostové pět
míst, ANO obsadí dvě místa, po
jednom ČSSD a ODS.
V Olomouckém kraji bude

hejtmanem lídr ANO Oto Košta.
V 55členném zastupitelstvu bude
mít nová koalice (ANO, ČSSD a
ODS) příští čtyři roky většinu 30
hlasů. V jedenáctičlenné krajské
radě připadne šest míst ANO, tři
obsadí ČSSD a dva zástupce má
ODS.

Chyběl vstup pro invalidy
Většinu šesti hlasů v krajské radě
budemít ANO také vMoravskoslez-
ském kraji, kde včera podepsalo
koaliční smlouvu s KDU-ČSL
a ODS. Lidovci budou mít tři radní
a ODS dva. Nová koalice bude mít

v 55členném krajském zastupitel-
stvu převahu 36 hlasů, hejtma-
nem bude nynější rektor Vysoké
školy báňské – Technické univerzi-
ty Ostrava Ivo Vondrák (ANO), kte-
rý místo rektora opustí.
Těsnou koaliční většinu se v Kar-

lovarském kraji pokusí utvořit
ANO, ODS, Hnutí nezávislých za
harmonický rozvoj obcí a měst
(HNHRM) a piráti, kteří včera po-
depsali společné memorandum.
Stížnosti na volby jsou zatím oje-

dinělé. Jednu například obdržel
Krajský soud v Ostravě. Stěžovatel
poukazuje na to, že uskupení Ne
ilegální imigraci – Peníze raději
pro naše lidi nebyly ve dvou okrs-
cích v Ostravě řádně započteny
hlasy. Volby na jihu Moravy zpo-
chybnil jeden občan kvůli chybějí-
címu přístupu pro invalidy. (ČTK)

Propadnout na „pracák“

Pramen: MŠMT
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Většina krajů si dohodla vládu

Mladá generace vidí
nezaměstnanost
starší generace,
vůbec nemá
motivaci, proč by
měla studovat.
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Pramen: MŠMT

Jména hejtmanů už mají v Olomouckém i Moravskoslezském kraji

Tisíce dětí opouští základní školu před devátou třídou. Většinou
končí na úřadech práce. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji.
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