
Jak reformovat 

vzdělávací systém? 

– Urza 
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A další různorodé problémy (inkluze, …)! 
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Propagace EU, otázky migrace, volba prezidenta 

Školy by měly být apolitické, avšak… 
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Jiný názor v demokracii znamená nebezpečí. 

Vzdělávání našich dětí je extrémně citlivá oblast. 
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Současné soukromé školy nejsou volnotržní. 
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Dnes se ale přece také nic takového neděje. 

Školy musejí být apolitické… 



Co není vidět? 

Člověk nevidí indoktrinaci, kterou sám prošel. 



Co není vidět? 

Člověk nevidí indoktrinaci, kterou sám prošel. 
 

Ve školách se učíme uctívat stát a demokracii: 

úcta ke státním symbolům, hymně, vlajce… 

 státní znak, podobizna prezidenta na zdi jako modla 



Co není vidět? 

Člověk nevidí indoktrinaci, kterou sám prošel. 
 

Ve školách se učíme uctívat stát a demokracii: 

úcta ke státním symbolům, hymně, vlajce… 

 státní znak, podobizna prezidenta na zdi jako modla 

otevřené lži či manipulativní polopravdy 

» svoboda slova, selhání trhu, nutný stát, černí pasažéři… 



Co není vidět? 

Člověk nevidí indoktrinaci, kterou sám prošel. 
 

Ve školách se učíme uctívat stát a demokracii: 

úcta ke státním symbolům, hymně, vlajce… 

 státní znak, podobizna prezidenta na zdi jako modla 

otevřené lži či manipulativní polopravdy 

» svoboda slova, selhání trhu, nutný stát, černí pasažéři… 

ukotvení v národním programu vzdělávání: 

» výchova k demokratickému občanství 
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Uznáváme, že nás ovlivní běžná reklama. 

Ale neovlivnil nás výplach v tom nejcitlivějším věku? 

 

Jak můžeme kriticky přemýšlet o něčem… 

…co se nejprve naučíme uctívat? 



Závěr 

Žádný vzdělávací model není dobrý pro všechny. 

 

Svoboda a centralizované školství se vylučují. 

 

Státní školství je vždy nástroj propagandy. 

 

Úplná odluka školství od státu je řešením. 


