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O čem budeme mluvit? 

Právo na vzdělání versus povinnost (Urza) 

 

Státní monopol na vzdělávání (Urza) 

 

Ježek bez klece – principy (Gabriela) 

 

Ježek bez klece – virtuální prohlídka (Gabriela) 
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Je vzdělávání výjimkou? Má být povinností? 

Mnozí argumentují, že vzdělání je vždy dobré… 
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Obecná vzdělávací povinnost je zbytečná. 

Není totiž možné se přestat vzdělávat (ani naschvál). 

 

Jde o povinnost vzdělávat se dle rozkazu. 
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Mají „pouze“ povinné vzdělávání; což není ideální, ale určitě lepší. 

PŠD je typická pro bývalý východní blok; pro západní tolik ne. 

PŠD nemá výjimku z čl. 9 LZPS (jako vězni, branci). 

Děti nejsou vnímány jako lidi (jako v ústavě USA otroci). 
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Monopoly 

Co lidé vnímají jako monopoly? 

Typicky Google, Facebook, Microsoft, Amazon… 

Občas lépe Českou poštu, České dráhy, ČEZ… 

Skoro nikdy zdravotnictví, soudnictví, školství… 
 

Monopoly poskytují drahé a nekvalitní služby. 

Monopol ve školství není žádnou výjimkou! 

Školy fungují dle MŠMT; to přes 50 % soukromých zamítá. 

Cena? Asi 100k na žáka ročně (200G korun na 2M žáků). 



Vzdělávat můžeme i jinak 

Jsme zvyklí na státem nucený vzdělávací model. 

 

Leč vzdělávání může být vzájemně dobrovolné. 

 

Není to jen teorie, ale časem ověřená praxe. 

 

Více (nejen) o tom řekne Gabriela Ježková. 



Ježek bez klece 



Vznik a rozjezd JbK 

2014 

2015 
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Principy 

 

JbK je tak svobodný, jak to 

současná česká (školská) 

legislativa umožňuje.  
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 Lidskost… 
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 A prakticky? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 



Jak to v JbK vypadá a chodí? 





Závěr 

PŠD je zlo; povinné vzdělávání menší zlo. 

 

 

Stát si uzurpuje monopol na vzdělávání. 

 

 

Ježek bez klece je oázou svobody… 

 …do takové míry, do jaké legislativa dovolí. 



Přijďte příště 

První říjnovou středu bude (konečně) přednášet 

Dan Steigerwald o tom, proč je levice ve všem 

lepší… tedy až na jeden detail – ekonomii. 

 

Středa 7. října 

v 19 hodin v (de)Centrále 


