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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ DÁL BLOKUJE SLÍBENÁ STIPENDIA STUDENTŮM 

      KURZY CTYONLINE JSOU V TUTO CHVÍLI NENAHRADITELNÉ  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

NEW YORK, PRAHA (12. ledna 2015). Začátkem roku jsme informovali veřejnost, že 29. července 2014  
přislíbil ministr Marcel Chládek (ČSSD) pět milionů korun pro české středoškoláky na stipendia do online kurzů 
CTYOnline Centra pro talentovanou mládež prestižní americké univerzity Johns Hopkins (cty.jhu.edu). Až do 
poloviny prosince svůj slib několikrát ústně i písemně potvrdil. Zároveň podpořil založení české pobočky Centra 
(CTY). Vznik Centra v České republice hodnotil ministr Chládek jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a 
její vzdělávací systém. Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji 
nadaných dětí v celosvětovém měřítku. 

Ministerstvo (jak jsme veřejnost informovali) na podzim minulého roku peníze na CTYOnline schválilo. 
Na konci roku ale svůj písemný slib zcela neočekávaně a svévolně zrušilo s odůvodněním, že se jedná o elitářství 
a plýtvání penězi státního rozpočtu.  CTYOnline je prý nahraditelný jinými programy pro nadané, které jsou 
provozovány ve spolupráci s českými vysokými školami nebo s NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) jako 
jsou například projekty Talnet a PERUN, jak nám napsal ve svém zdůvodnění pan náměstek Petr Hulinský.  

Pan náměstek Hulinský ale zřejmě nezaznamenal, že projekt PERUN, který spravoval jeho odbor, byl 
v polovině roku 2014 ukončen. Kromě počtu studentů v kurzech Talnetu neuvádí ministerstvo finanční toky a 
výsledky projektů pro talentované.  Žádáme ministerstvo o jejich zveřejnění.     

Kurzy CTYOnline Johns Hopkins jsou určeny pro studenty, kteří chtějí znát více a měřit se s těmi 
nejlepšími ve světě. Čtyři roky pilotní fáze potvrdily, ze vědomostně na to rozhodně mají. Projekt Talnet a další 
domácí projekty jsou určeny daleko širší skupině žáků a studentů. Studenti CTYOnline se sice mohou zapojovat 
do domácích kurzů, které jsou však pro ně jednoduché a málo motivující. Proto je nesmyslné přepočítávat 
cenu, kterou by ministerstvo uhradilo za jednoho studenta. Stejně jako jsou odlišné podmínky, za kterých se 
studenti studia účastní a možnosti, které jim absolvování kurzů CTYOnline otevírají. My jsme rádi, že 
ministerstvo alespoň některé kurzy pro nadané finančně podporuje. Udivuje nás ale, jak se chová k CTYOnline, 
které studentům nabízí možnosti nesrovnatelné s těmi, na které se odvolává ministr Chládek a náměstci 
Hulinsky a Fidrmuc. Jejich postoj je navíc v rozporu s jimi schválenou koncepcí rozvoje nadání. Tou je podpora 
maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. 

CTYOnline dává rovnou příležitost studovat kurzy špičkové americké univerzity již na střední škole 
všem nadaným a motivovaným středoškolákům, včetně handicapovaných studentů, z celé České republiky, bez 
ohledu na jejich rodinné příjmy. Umožňuje jim ukončit studium mezinárodním certifikátem a v řadě případů 
mezinárodní AP zkouškou. Kurzy probíhají on-line v angličtině nad rámec výuky ve škole a vyžadují dalších 10 – 
12 hodin intenzivního studia týdně. Studenti 2. – 3. ročníku v průběhu kurzu zvládnou v anglickém jazyce 
studovaný předmět výrazně nad rámec učiva střední školy. Program absolvovalo od roku 2010 úspěšně 600 
studentů bez přispění státu. Ministerstvem přislíbená stipendia otevírala tuto možnost dalším 500 až 600 
studentům v příštích dvou letech. 

Proto, jak píše paní europoslankyně za KDU-ČSL Michala Šojdrová, která se již řadu let zabývá 
problematikou vzdělávání: „Kurzy CTY nemají v našem vzdělávacím systému žádnou kvalitativně srovnatelnou 
alternativu. Pokud je přijmeme za své a zaplatíme si je, pak máme šanci získat know how, a do budoucna se z 
tohoto projektu může stát systémové opatření. Ale to vyžaduje počáteční investici, v této chvíli 5 milionů na 
letošní školní rok. Zatímco žáci již investovali peníze i čas, ministerstvo podivně přešlapuje a zkoumá efektivitu. 
Víte co je neefektivní? Za desítky milionů korun dělat opakovaně mezinárodní hodnocení patnáctiletých žáků 
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(PISA) a pak je hodit do koše. Přesně to dnes dělá ministerstvo. Jinak by nemohlo nevidět, že nám stále klesá 
poměrný počet žáků s nejlepšími výsledky.“ 

A dále: „Vzdělání je klíčem k životnímu úspěchu. Proto souhlasím s tím, že je třeba výrazněji i finančně 
podporovat sociálně slabé a různě znevýhodněné žáky, aby každé dítě mohlo dosáhnout těch nejlepších 
výsledků. Když říkám každé, pak i to, které má výsledky výborné, ale může mít ještě lepší, jen mu dát motivaci a 
prostor. Online kurzy CTY nejsou rizikovým experimentem, jsou vyzkoušené a fungují, jejich cena je „tržní“. Až 
ministerstvo školství nabídne stejně kvalitní alternativu levněji, nepochybně bude mezi žáky i školami o ni velký 
zájem. Protože v této chvíli hrozí zmaření již vložených investic žáků, podepsala jsem petici, která vyzývá 
ministerstvo k podpoře stipendií pro kurzy CTY.“ 

Že paní europoslankyně ví dobře, o čem mluví, dokládá odpověď ředitele předního pražského 
Gymnázia Nad Alejí Jiřího Bendy, který Hospodářským novinám řekl: „Mnoho lidí za podpory ministerstva 
sepisuje mnoho studií a strategií, jak talentované žáky podporovat. Vím také, že tyto studie jsou vhodné 
maximálně k tapetování.“ 

Podpora ministerstva na kurzy CTYOnline nebyla odňata proto, ze by se jednalo o neefektivní 
nakládání se státní rozpočtem, jak říká pan náměstek Fidrmuc z KDU-ČSL. Ministerstvo chce takto ušetřené 
peníze investovat zřejmě jiným způsobem. Nadaní to asi nebudou. Nedávno proběhla tiskem nenápadná 
zpráva: „Jihomoravský kraj se dohodl s ministerstvem školství na podmínkách vyplacení třicetimilionové dotace 
na motocyklovou Grand Prix v Brně. Kraj chce převzít pořadatelství akce nejpozději od roku 2016.“ Grand Prix 
obhospodařuje pan náměstek Hulinský, který se tolik zasloužil o revokaci slibu 150 českým studentům 
studujícím kurzy CTYOnline od září 2014.  Ti si svůj podíl nejen zaplatili, ale navíc investovali mnoho hodin 
pilného studia. Bez příslibu pana ministra Chládka by se do CTYOnline nepřihlásili. Nemohli by si to dovolit. 
Bohorovné jednání ministerstva by mělo všechny soudné lidi v této zemi vyburcovat nejen k zamyšlení.  

Ještě jednou prosíme: Pomozte nám zachránit projekt CTYOnline pro české talenty! Je v tuto chvíli 

nenahraditelný. 

Martin Herman, AFCSLS,  mherman@afcsls.org 
Jeanne Bočková, Nadané dítě, z.s., jeanne@strategic.cz, tel. 603442040  

Přílohy:  
 První tiskové zpráva 

Dopis studenta Martina Hrocha ministrovi  
Petice: http://www.petice24.com/potrebujeme_ctyonline 
Další informace: http://www.objevitelske-soboty.cz/ctyonline-ohrozeno 
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