
  Vyjádření politických stran na dopis ADV 

 

Strana 1 

Znění dopisu zaslaného Asociací pro domácí vzdělávání před volbami do Parlamentu České 
republiky v říjnu 2013. 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Dovolujeme si Vás jménem Asociace pro domácí vzdělávání (ADV) oslovit s prosbou o krátké 
vyjádření k problematice domácího (v dikci školského zákona individuálního) vzdělávání.  
 
Domácí vzdělávání na prvním stupni je v České republice již patnáct let standardní součástí 
vzdělávacího systému. Za tu dobu jim prošly stovky dětí, řada z nich dnes již studuje na vysokých 
školách. Patnáct let zkušeností tedy prokázalo, že domácí vzdělávání nejenom zajišťuje svým 
absolventům plnohodnotnou socializaci, ale také jim umožňuje úspěšné zapojení do dalších stupňů 
vzdělávání.   
 
Pokusné ověřování domácího vzdělávání na druhém stupni probíhá již sedmým rokem a Národní 
ústav pro vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT pověřená vyhodnocováním pokusného 
ověřování) doporučuje legislativní ukotvení i pro druhý stupeň. V tomto duchu byla příslušnými věcně 
odpovědnými odbory MŠMT připravena novela stávajícího § 41 školského zákona, jejíž projednávání 
bylo přerušeno kvůli rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
 
Prosíme Vás proto o vyjádření, zda podporujete uzákonění domácího vzdělávání na druhém stupni 
základní školy.  
 
Naším záměrem je seznámit členy ADV s Vaším postojem k této problematice a domníváme se, že i 
to může přispět k rozhodnutí o podpoře v nadcházejících předčasných volbách. 
 
Asociace domácího vzdělávání, která byla založena v roce 2002, sdružuje rodiče, kmenové školy a 
sympatizanty domácího vzdělávání, které podporuje jako součást českého vzdělávacího systému 
podobně jako v demokratických zemích Evropy a Severní Ameriky. 
 
Za zaslání Vašeho postoje předem děkujeme, 
 
 
za ADV 
 
Martin Klusoň 
President ADV 
 
 
V Praze dne 16.10.2013 
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Odpovědi jednotlivých politických stran na výše uvedený dopis Asociace pro domácí 
vzdělávání. 

 
 
Strana svobodných občanů: 
 
Vážený pane Klusoni, 
děkuji za Váš dotaz. 
 
Svobodní podporují co nejširší škálu vzdělávacích metod. Podporujeme tedy nejen domácí 
vzdělávání, ale také nové koncepty vzdělávání ve školách. Uvítali bychom, aby existovala mezi 
vzdělávacími koncepty co největší možná konkurence tak, aby bylo vidět, který způsob je nejúčinnější 
a aby se jednotlivé vzdělávací koncepty od sebe mohly vzájemně inspirovat. V případě umožnění 
domácího vzdělávání na druhém stupni bych uvítal, aby bylo maximálně přihlédnuto i k vůli 
samotného žáka při rozhodování. 
 
S pozdravem 
Radim Smetka 
místopředseda strany 
 
 
Pravý blok: 
 
Dobrý den dobrým lidem! 
 
Děkujeme za váš zájem. Vztah naší politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net k domácímu 
vzdělávání je nekriticky kladný! 
 
Problematiku vzdělanosti má v naší politické straně na starosti PhDr. Miloslava Jebavá, na kterou se 
můžete obrátit se svými dotazy na její mailovou adresu Mila.Jebava@email.cz. 
 
S pozdravem vše dobré všem dobrým se na naši další spolupráci při nápravě věcí veřejných i 
vnitřních těší 
 
Petr Cibulka, Petr.Cibulka@PravyBlok.cz 
 
 
Vážený pane Klusoň, 
 
já osobně velice fandím domácímu vzdělávání a politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net, v 
níž jsem autorkou jejího školského programu, domácí vzdělávání považuje za velice významné a 
podporuje ho rovněž - alespoň ideově, protože bohužel nemáme na jeho větší podporu ani finanční 
prostředky, ani prostor v masmédiích ani sílu a prostředky při vytváření legislativy. 
 
Rozhodně jsme také pro to, aby domácí vzdělávání mohlo probíhat a to i na druhém stupni základní 
školy a  aby bylo legalizováno i pro druhý stupeň základní školy. 
 
Po mnohaletých zkušenostech jak s výchovou svých tří dětí (které ještě neměly šanci mít domácí 
vzdělávání) tak s pedagogickou praxí na gymnáziu a v různých kurzech mi je zcela jasné, v čem je 
domácí vzdělávání nezastupitelné a že jeho podpora je zcela nezbytná. 
 
Budete-li potřebovat nějakou podporu, bude-li nějaká akce, apod., dejte mi prosím vědět, ráda se 
zúčastním. 
 
S pozdravem 
 
PhDr. Míla Jebavá 
(učitelka angličtiny, francouzštiny a sanskrtu) 
  

https://mail.volny.cz/app/compose.php?mode=new&to=Mila.Jebava@email.cz
https://mail.volny.cz/app/compose.php?mode=new&to=Petr.Cibulka@PravyBlok.cz
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Koruna česká: 
 
Vážený pane Klusoni, 
Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, je přesvědčena, že u dětí ve věku 6 -
15 let je  cílem formativního procesu osvojení si základních znalostí, potřebných kompetencí a 
zejména morálního zakotvení. Tohoto cíle může být dosaženo rozličnými prostředky, např. docházkou 
do školy nebo vzděláváním doma. Jsme proto přesvědčeni, že domácí vzdělávání má být plně 
rovnoprávné se školní docházkou. Zároveň je nezbytné, aby dosahování očekávaných výsledků všech 
forem vzdělávacího procesu bylo průběžně testováno. 
 
Se srdečným pozdravem, 
Radim Špaček 
 
 
Strana Soukromníků:  
 
Vážený pane, 
 
domácí vzdělávání patřilo a patří mezi standardní formy základního  
vzdělávání. Nevidíme žádný problém v jeho zákonném zakotvení. 
 
S pozdravem 
JUDr.Ing.Rostislav Senjuk 
předseda SsČR 
 
 
ODS: 
 
Vážený pane Klusoni, 
 
děkujeme mnohokrát za Váš dotaz, který je pro ODS velice důležitý. 
 
ODS domácí vzdělávání podporuje, dlouhodobě usilujeme o rozšíření práv a svobod občanů. 
 
S přáním pěkného dne, 
 
 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 
Hlavní kancelář 
Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00 
e-mail: hk@ods.cz 
web: www.ods.cz 
  

https://mail.volny.cz/app/compose.php?mode=new&to=hk@ods.cz
http://www.ods.cz/
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TOP 09: 
 
Vážený pane prezidente, 
 
jsem přesvědčena, že odpovědnost za vzdělání svého dítěte nesou primárně jeho rodiče. Proti 
stávajícímu stavu ve vzdělávací soustavě týkajícímu se domácího vzdělávání na prvním stupni ZŠ nic 
nenamítáme a jsme pro jeho zachování. Často se opravdu hovoří o rozšíření individuálního 
vzdělávání i na druhý stupeň i kvůli zmiňovanému pilotnímu projektu. Několikrát jsme se v této věci 
sešli v minulém období s rodiči, kteří své děti učí doma a připomínkovali dva návrhy na změnu 
školského zákona. Snahy o zavedení této praxe do školského zákona ale troskotají na  - dle mého 
názoru - nutné kontrole průběhu vzdělávání doma ze strany veřejné správy, se kterou rodiče zásadně 
nesouhlasí. I přesto, že odpovědnost leží na rodičích, není možné ignorovat fakt, že žák musí být 
připraven na další vzdělávání na střední a vysoké školy i pro celý život, jak po stránce vzdělanostní, 
tak sociální. Protože pokud nebude, nastupuje již odpovědnost státu.  
 
S přátelským pozdravem 
 
Anna Putnová 
 
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA 
kandidátka TOP09 do Poslanecké sněmovny 
Palackého 112Brno 612 00 
E-mail: anna.putnova@top09.cz 
 
 
KDU – ČSL: 
 
Vážený pane prezidente, 
děkuji za Váš dotaz, který postupuji předsedkyni školské komise KDU-ČSL Michaele Šojdrové. 
S pozdravem, 
Daniel Herman 
 
 
Vážený pane prezidente, 
zasílám odpověď na Váš dotaz. 
Zdraví, 
Daniel Herman 
________________________________________ 
 
KDU-ČSL podpořila stávající legislativní zakotvení "domácího vzdělávání" na úrovni 1.stupně ZŠ. 
Pokusné ověřování pro jeho využití na 2.stupni prokázalo dobré výsledky a bylo by tedy možné 
postoupit v jeho zavedení do zákona. Uvědomujeme si rozdíly v nárocích na personální i materiální 
zabezpečení vzdělávání pro děti na 2.stupni a tomu musí odpovidát i ustanovení v zákoně, které bude 
toto vzdělávání umožňovat. Návrh předlohy, kterou zmiňujete neznám. 
 
Obecně tedy mohu souhlasit s umožněním domácího vzdělávání i na 2.stupni ZŠ, ale za podmínek, 
které zajistí pro dítě kvalitní výuku. Tomu musí zákonná úprava odpovídat. 
 
S pozdravem za školskou komisi KDU-ČSL M.Šojdrová 
  

mailto:anna.putnova@top09.cz
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Hlavu vzhůru: 
 
Dobrý den, 
 
pro naši politickou stranu je důležitá kvalita vzdělávacího procesu a výuky, nikoli jejich forma. Jsme 
přesvědčeni, že i domácí vzdělávání na druhém stupni může potřebnou kvalitu zajistit, proto jsme pro 
jeho legislativní ukotvení jako jisté doplňkové formy v odůvodněných případech. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Václav Musílek 
mluvčí 
volební blok Hlavu VZHŮRU 
 
 
Strana zelených: 
 
Dobrý den, pane Klusoni, 
 
k vašemu dotazu ohledně legislativního ukotvení domácího vzdělávání i na druhém stupni ZŠ mohu 
odpovědět, že by ho Strana zelených v případě zvolení do PSP ČR podpořila. Sedmileté testování 
předpokládám dostatečně prokázalo, že rodiče zapojení do tohoto vzdělávání dokáží ve spolupráci s 
kmenovými školami a s podporou informačních technologií pokrýt celé spektrum vyučovaných 
předmětů, resp. požadovaných znalostí a kompetencí. Jak se můžete dočíst v příslušné části našeho 
volebního programu, prioritou je pro nás sice pokud možno co nejdelší společné základní vzdělávání, 
které však umožní rozvoj talentů a nadání všech žáků, nicméně pokud rodiče část odpovědnosti za 
toto vzdělávání chtějí převzít na sebe, vážíme si toho. 
 
S pozdravem 
 
Pavel Himl 
vedoucí odborné sekce Strany zelených pro vzdělávání a vědu 
 
 
ANO 2011: 
 
Vážený pane Klusoni, 
 
u legislativního zakotvení domácího vzdělávání se jedná se o dlouhodobou aktivitu, kterou není důvod 
nedotáhnout do konce.  
 
Doporučení NÚV chceme za hnutí ANO zcela jistě respektovat. 
 
Se srdečným pozdravem, 
 
--Jiří Zlatuška 
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ČSSD: 
 
Vážený pane prezidente, 
 
z pověření vedoucí sekretariátu předsedy ČSSD, PhDr. Hejné, si Vás dovoluji informovat, že Váš e-
mail byl postoupen k přímému vyřízení k rukám stínového školství PhDr. Chládka. 
 
S pozdravem 
 
Monika Musilová 
sekretariát předsedy ČSSD 
Hybernská 7 
110 00  Praha 1 


