Hnutí Švýcarská demokracie – odpovědi na otázky na politické subjekty kandidující v podzimních
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR týkající se problematiky vysokého školství v ČR,
jeho kvality a konkurenceschopnosti
Ing. Tomáš Raždík, předseda hnutí Švýcarská demokracie
Definovat školství v ústavě
•
•

•
•

Naším cílem je rekonstrukce státu od základních (u nás často chybějících) principů. Tím úplně
prvním je ústava schválená v referendu.
Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici
napsali
a schválili sami. Zde leží první a největší zdroj politických problémů v naší zemi. To je potřeba
změnit.
Jedním z nejzákladnějších principů švýcarského státu je, že ústavu a její změny schvalují občané
a politici na základě pravidel daných ústavou spravují zemi. Pokud se jim něco nepovede,
mohou občané v referendu zrušit rozhodnutí parlamentu.
Na tento problém navazuje problém s ústavou samotnou. Ta by měla definovat stát včetně
školství. Švýcarko je federací a švýcarská ústava stanovuje, že školství je záležitostí kantonů
a federace provozuje pouze vysoké technické školy, jiné vysoké školy může podporovat. To je
vzor i pro nás. Náš stát by měl být uspořádán jako federace (Švýcarsko je federací od roku
1848, Rakousko od roku 1920 a Německo od roku 1949), školství by mělo být hlavně lokální
záležitostí a stát by měl provozovat v zásadě jen technické vysoké školy.

Zavedení plošného školného
•
•
•

Jako další krok k řešení problémů v oblasti vysokého školství vidíme zavedení plošného
školného, přičemž nadaní studenti by měli být podporováni prostřednictvím prospěchových
stipendií.
Zajistili jsme překlad švýcarské ústavy do českého jazyka, ke stažení je ZDE: https://svycarskademokracie.cz/svycarska-ustava/
Dlouhodobé problémy našeho státu včetně problémů školství by měly být řešeny od kořene od ústavy. Měla by proběhnout dvouletá celonárodní diskuze, kde bychom si definovali
(vydiskutovali) jednotlivé oblasti státu a hlavní principy, kterými by se měly řídit. Zde bychom
měli definovat, kdo, jaké školy a jakým způsobem bude spravovat. Poté by měla být ústava
předložena ke schválení občanům.

Srovnání našeho a švýcarského školství
•

Naším cílem je provést srovnání našeho a švýcarského školství a přenést hlavní fungující
principy do našeho školství. Detailnější analýzu prozatím nemáme s ohledem na to, že jsme
začínající politické hnutí limitované financemi. Pokud bychom nějakým zásadnějším způsobem
uspěli ve volbách, byli bychom hlavně pro zrušení inkluze. Další změny bychom prosazovali až
po provedení výše uvedené analýzy.

