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V
 eřejným prostorem aktuálně re-
zonuje debata o rušení víceletých 
gymnázií a o jejich přínosu pro spo-
lečnost. Ani zdaleka se nejedná 
o téma nové, tato problematika se pe-

riodicky stává předmětem veřejné diskuse zhruba 
posledních dvacet let. 

Aktuálně téma zvedl ze stolu nový ministr škol-
ství Vladimír Balaš, který se k tématu víceletých 
gymnázií vyjádřil zhruba týden po svém uvedení 
do funkce takto: „Nejsem příliš velkým zastán-
cem víceletých gymnázií. Nechám to na odbornou 
diskusi a posouzení, ale myslím, že tím děti, které 
jsou ponechány v základní škole, trochu ztrácejí 
motivaci. A ti, co jsou přesunuti do těch elitních 
škol, zase do jisté míry ztrácejí sociální dovednosti.“ 
V návaznosti na tento výrok se znovu rozpoutala 
bouřlivá diskuse o tom, zda víceletá gymnázia 
zrušit, či zachovat, jestli mají nadané děti ze zá-
kladních škol odcházet, nebo naopak zůstat a být 
motorem pro ostatní. Sociální sítě se od té doby 
opět plní výrazy jako elitní či elitářské školy, rovné 
šance či ambiciózní rodiče. 

Ponechám stranou otázku, zda jde o prioritu 
současného školství, kterou by se měl ministr za-
bývat v první řadě. Osobně si myslím, že sou-
časné školství tíží celá řada jiných témat, kterými 
jsou mimo jiné nezvládnutá inkluze, nedostatek 
aprobovaných pedagogů (v některých oborech je 
situace téměř kritická), motivace pedagogů a spo-
lečenská prestiž této profese, chaotické období co-
vidových opatření (které školám naložilo veliké 
břímě a vypadá to, že bohužel stále není za námi), 
zastaralé rámcové vzdělávací programy a nyní 
i obrovská výzva začlenit ukrajinské děti (které 
se v letošním školním roce do výuky zapojily jen 
v omezené míře a větší nápor nás čeká od září). 

Nicméně téma je nastoleno, ráda se proto zapo-
jím do zmíněné odborné diskuse. Podotýkám, že 
ne jako nestranný pozorovatel, ale jako ředitelka 
sítě osmiletých gymnázií, která na českém vzdělá-
vacím trhu působí více než třicet let, dlouhodobě 
obsazují první příčky žebříčku podle výsledků čes-
kých státních maturit a v mezinárodním srovnání 

maturitních výsledků byla opakovaně vyhodno-
cena jako nejlepší IB škola v celé Evropské unii, 
jejíž absolventi se dostávají na nejprestižnější uni-
verzity světa. 

Tradice víceletých gymnázií byla obnovena 
krátce po roce 1989, původním záměrem byla pod-
pora a dostatek podnětů pro plné využití poten-
ciálu dvou až pěti procent nejtalentovanějších 
dětí. Později se stalo, že čtyřletá gymnázia si oteví-
rala osmileté obory podle toho, jaká demografická 
křivka zrovna byla. Bylo-li málo patnáctiletých, 
otevřela se prima… a opačně. Stát povoloval oteví-
rání osmiletých gymnázií bez problémů a sám po-
přel prvotní ideu, proč vznikla osmiletá gymnázia. 
Někde došlo až k absurdní situaci, že se do prim 
přijímaly děti bez přijímaček. To jsou však lokální 
extrémy, které je třeba řešit individuálně v místech, 
kde vznikají.

Správně koncipovaná víceletá gymnázia jsou ur-
čena dětem, které už v raném věku vykazují vý-
razný studijní talent, učí se rády, pronikají do 
hloubky učiva, debatují, zajímají se o experimenty, 
často vysoce nad rámec běžných osnov. V prostředí 
podobně zaměřených spolužáků se pak vzájemně 
inspirují, motivují, v učivu postupují rychlejším 
tempem, a využívají tak naplno svůj potenciál. 
V mnoha školách se také nadstandardně rozvíjejí 
v osvojení znalostí cizích jazyků. V současné době 
se vede debata o zrušení povinnosti druhého ci-
zího jazyka na základních školách. Na víceletých 
gymnáziích přitom děti ovládnou dva cizí jazyky 
na vysoké úrovni naprosto běžně, některé si ke stu-
diu dokonce přiberou jazyk třetí. K tomu všemu je 
třeba nejenom nadaných žáků, ale i erudovaných 
pedagogů, kteří se průběžně vzdělávají jak ve svém 
oboru, tak i v metodách, jak s nadanými dětmi pra-
covat. Vzdělávání nadaných žáků je zkrátka sa-
mostatná disciplína, podobně jako práce s dětmi 
ze znevýhodněného prostředí, a ne každý učitel 
zvládá bravurně obě dvě. 

Důkazem, že svůj původní záměr víceletá gym-
názia naplnila, jsou nejen výsledky jejich studentů, 
ale i enormní zájem o studium na těchto ško-
lách, kdy poptávka významně převyšuje nabídku. 

ZA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 
HOVOŘÍ JEJICH VÝSLEDKY
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Přestože se víceletá gymnázia v průběhu let stala 
pevnou součástí českého vzdělávacího prostoru 
a hovoří za ně jejich výsledky, namísto úvah o sdí-
lení toho, co se osvědčilo a funguje (mezi vícele-
tými gymnázii a základními školami a naopak), čelí 
opakovaně diskusím o své zbytečnosti a zrušení. 

Ve vzrušené diskusi navíc poněkud zaniká fakt, že 
víceletá gymnázia jsou jednou z mála zbývajících 
aktivit, orientujících se na podporu nadaných stu-
dentů. To považuji za jeden z významných argu-
mentů hovořících pro jejich zachování. Na straně 
jedné existuje nepřeberné množství programů 
a dotačních titulů pro podporu dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí (a v bohaté sociální 
společnosti je to tak správně), podporou dětí nada-
ných se však společnost příliš nezaobírá. Nadání se 
bagatelizuje, převažuje názor, že skutečný talent 
se prosadí sám a nepotřebuje další podporu. Zají-
mavé je, že rozvoj sportovního talentu nebo talentu 
uměleckého ve specializovaných sportovních či 
uměleckých školách nikdo nezpochybňuje argu-
mentem, že skutečný talent se sám prosadí a pro 
jeho další rozvoj mu postačí běžný školní tělocvik, 
hudební či výtvarná výchova. Proč podobně neuva-
žujeme v případě talentu studijního, nezaslouží si 
i tyto děti naši pozornost a podporu? 

V diskusi často zní slovo elitní, bohužel i tři-
cet let po revoluci stále spíše s negativní kono-
tací. Nechme teď stranou debatu, zda jsou víceletá 
gymnázia školami elitními, či nikoli. Zvláštní je 
ale vnímat elity jako něco nadřazeného a nepat-
řičného – všechny země si vychovávají své elity 
sportovní, umělecké i intelektuální. Pojďme se na-
vzájem z úspěchů ostatních radovat, přát si je a ne-
stydět se za ně. 

Podobně negativní nádech se objevuje ve spo-
jení ambiciózní rodiče. V mnoha jiných ohledech 

předpokládáme, že rodiče znají nejlépe své dítě 
a jednají v zájmu jeho nejlepšího prospěchu. Proč 
jsou jim ve spojitosti s péčí o děti a jejich znalostní 
rozvoj, kde je pro nadané děti víceleté gymnázium 
přirozenou volbou, automaticky podsouvány vy-
soké nebo nenaplněné ambice? Jistě jsou i takoví 
rodiče, ale jedná se skutečně o masový jev? Kam se 
poděla důvěra v rodiče?

Odpůrci víceletých gymnázií často argumen-
tují skutečností, že jejich existence odvádí ze zá-
kladních škol talentované děti, které mají potenciál 
svými výkony motivovat ty slabší. Nemyslím, že 
se jedná o celostátní problém, zejména nyní, kdy 
do škol přicházejí silné populační ročníky. Pokud 
někde odchází ze základních škol větší procento 
dětí a má to významný dopad na kvalitu výuky na 
základních školách, řešme to na lokální úrovni 
a nesahejme rovnou k paušálnímu řešení. Samo-
statnou otázkou je, zda je fér po talentovaných dě-
tech chtít, aby posloužily jako výtah pro ostatní. 
Nepotlačíme tím jejich studijní ambice a nesměřu-
jeme tím k všeobecnému průměru? A je skutečně 
zájmem společnosti dosahovat průměru na úkor 
maxima?

Dalším častým argumentem je skutečnost, že 
děti ze znevýhodněného socioekonomického pro-
středí, bez podpory rodiny, mají k tomuto typu 
vzdělání ztížený přístup. Zde vidím neoddisku-
tovatelný prostor pro roli státu. Nespočívá však 
ve zrušení víceletých gymnázií a tím vytvoření 

„stejného“ prostředí pro všechny, ale v nastavení 
funkčního systému identifikace nadaných stu-
dentů z těchto rodin a v jejich následné podpoře. 
V soukromých školách běžně funguje systém so-
ciálních stipendií, kterých využívá nemalé množ-
ství nadaných studentů. Stát má v tomto ohledu 
násobně větší možnosti.   


