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Praha – Ví poměrně jasně, co chce, kolik na to potřebuje peněz a s kým hodlá svých cílů dosáhnout. 

Kateřina Valachová sedí v ministerském křesle necelý měsíc, ale na první pohled je znát, že v 

nejvyšších vládních patrech se pohybuje dlouho. Nijak se například neomezovala při sestavování svého 

týmu, do něhož přizvala devět lidí, sedm odborných a dva politické náměstky. Šéfem jejích poradců je 

Petr Pavlík, specialista na rovné postavení mužů a žen, předseda ústřední školské komise ČSSD.  

K sociální demokracii má blízko i Stanislav Štech, který bude ministryni zastupovat na vládě v její 

nepřítomnosti. Na starosti bude mít dlouhodobou reformu vysokých škol a vědeckou infrastrukturu. 

Zatímco jeho si Kateřina Valachová vybrala sama jako respektovaného vědce, pedagoga a prorektora 

Univerzity Karlovy, Petra Hulinského zdědila po svém předchůdci Marcelu Chládkovi. Ten ho jmenoval 

politickým náměstkem, aby dál mohl působit ve vrcholných orgánech ČSSD. Petr Hulinský je 

dlouholetý funkcionář pražské ČSSD a bývalý šéf Valachové, ministr pro lidská práva a legislativu Jiří 

Dienstbier ho označuje za "ztělesnění klientelismu". Na dotaz Deníku, proč hned zpočátku připustila 

kaňku na svém štítě, ministryně odpověděla: "Je pravda, že pan náměstek Hulinský není v pražském 

prostředí vždy spojen s příznivými zprávami. Já samozřejmě zajistím, aby se všechny sekce, v tomto 

případě sportu, mládeže a tělovýchovy, chovaly transparentně a zákonným způsobem. Politický 

náměstek navíc není stupněm řízení a nerozhoduje o personálních otázkách." Hulinský bude 

zastupovat ministryni na mezinárodních a vnitropolitických sportovních fórech.  

Naopak o rozvoj dětského a mládežnického sportu se bude ministryně Valachová zajímat osobně, a to 

přímo v regionech. Ty chce objet v září a využít svou cestu k rozhovorům s řediteli a učiteli v terénu. 

"To jsou věci, na které chci mít čas," sdělila včera ministryně. Kateřině Valachové i jejímu náměstkovi 

pro vzdělávání Jaroslavu Fidrmucovi (KDUČSL) velmi záleží na tom, aby se podařilo v plné šíři uvést v 

život paragraf 16 školského zákona, který se věnuje inkluzivnímu vzdělávání. Prezident Miloš Zeman 

na závěr návštěvy Vysočiny například uvedl, že naprostá většina učitelů a ředitelů, s nimiž se v krajích 

potkal, odmítá zapojování dětí s mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Podle hlavy 

státu i vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka je chybné pouštět se do experimentů, jež mohou vést 

do slepé uličky. K nim počítá i masové nabírání pedagogických asistentů k dětem s handicapem.  

Kateřina Valachová reagovala jednoznačně: "Zákonodárci novelu přijali, pan prezident ji podepsal. Pro 

mě je to jasné zadání, že česká společnost si v této oblasti přeje změnu a my uděláme všechno pro to, 

abychom ji úspěšně uvedli do praxe." Na její počáteční rozjezd žádá 410 milionů korun právě na platy 

asistentů a pomůcky. Ujistila také, že nepřipustí, aby se zneužívalo jedno z mnoha podpůrných 

opatření, jímž je koncentrace těchto dětí ve specializovaných třídách. Jaroslav Fidrmuc zdůraznil, že 

úkolem všech pedagogů je cíleně rozvíjet osobnost dětí a ctít jejich různé vzdělávací předpoklady a 

možnosti. "Neznamená to ale, že můžeme připustit snížení úrovně znalostí. A musíme dbát na to, aby 

výuku učitel bez problémů zvládl," míní Fidrmuc.  

Valachová je odhodlána během léta přesvědčit ministra financí Andreje Babiše o potřebě zvýšení 

školského rozpočtu o čtyři miliardy. Slíbenou má zatím miliardu a půl. Peníze potřebuje na pokrytí 

potřeb většího počtu žáků ZŠ, pro vysoké školy (tady schází 800 milionů), vědecká centra a inkluzivní 

vzdělávání. Nová náměstkyně pro legislativu Dana Prudíková má aktuální úkol – dotáhnout do konce 

novelu vysokoškolského zákona, přičemž počítá s dílčími úpravami. Ty by se měly projednat a schválit 

ve školském sněmovním výboru koncem září.  

Daleko složitější ovšem bude práce na velké novele školského zákona, která má například zřídit 

Národní radu pro vzdělávání, zavést plošné přijímací zkoušky na střední školy nebo pozměnit státní 

maturitu. Připravuje se i změna financování regionálního školství, která má zrušit normativy, díky nimž 

šly peníze do škol výhradně podle počtu žáků. Ředitelé ZŠ a SŠ se také mohou těšit na snížení 

administrativy, o což se chce zasadit náměstkyně Prudíková.  

 

---  

 

"Od čtyř miliard navíc jsem neustoupila. Návrh ministra financí na odejmutí 800 milionů pro vysoké 

školy nás rozezlil."  
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