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V tomto čísle najdete:

Přijímací zkoušky na střední školy jsou za dveřmi
Rozhovor s Jiřím ZÍKOU, ředitelem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Proč se podle Vás při-
stupuje k jednotným při-
jímacím zkouškám na 
střední školy?

Z mého pohledu smysl 
přijímacích zkoušek – cen-
trálně zadávaných testů – 
spočívá zejména v mož-
nosti poskytnout ředitelům 
škol objektivní a srovnatel-
nou informaci o úrovni zna-
lostí žáků-uchazečů o je-
jich školu pro rozhodování. 
A jak já doufám, také po-
skytnout zpětnou informaci 
základním školám o roz-
sahu vědomostí, které svým 
žákům dokázaly předat.

V čem bude jednotné 
testování spočívat?

Jednotné zkoušky bu-
dou spočívat v didaktic-
kých testech z českého ja-
zyka a literatury a mate-
matiky. Dá se s hodně vy-
sokou mírou pravděpodob-
nosti říct, že kombinace in-
formací z těchto dvou testů 
může dost dobře vypovídat 
i o studijních předpokla-
dech jednotlivých uchazečů.

Jak bude testování pro-
bíhat? Elektronicky, nebo 
se budou žáci testovat 
klasicky za pomoci tužky 
a papíru?

Budou probíhat stan-
dardní metodou tužka–pa-
pír. Prostřednictvím počí-
tačů není možné takovýto 

test zrealizovat. Aby byl 
objektivní, je potřeba, aby 
všichni žáci měli stejné pod-
mínky. To znamená, aby ko-
nali jeden test a v jednom 
termínu. Platí, že v sou-
časné virtuální době může 
jakékoliv zpoždění zname-
nat diskreditaci jednotných 
podmínek.

Letos proběhne pilotní 
fáze. Kolik škol se do ní při-
hlásilo? Které ne a proč?

Letošní pilotní fáze je 
založena na bázi dobro-
volnosti. Co se týče krajů, 
žádná škola se nepřihlásila 
pouze z Libereckého kraje. 
Přihlašování škol také ne-
podpořil Jihočeský kraj, 

což vedlo k tomu, že se z Ji-
hočeského kraje přihlásilo 
pouze pět škol. V ostatních 
krajích, s výjimkou Prahy 
a Jihomoravského kraje, je 
účast škol na úrovni 70–85 
procent z těch, které mají 
maturitní ročníky. V Praze 
je to okolo 25 procent, v Ji-
homoravském kraji při-
bližně 44 procenta.

(Pokračování na str. 3)

Vážení čtenáři,
v závěru loňského roku 
jsme do redakce dostali 

nebývalé množství 
novoročních přání.

Máme z nich velkou 
radost.

Moc za ně děkujeme.
Velmi si vážíme toho, 

že se navzájem 
podporujeme a myslíme 

na sebe.
Přejeme vám všem jen 

to nejlepší v novém roce, 
hodně trpělivosti, nových 

inspirativních nápadů 
a pedagogického 

optimismu.
Ať se vám práce daří, ať 
vám přináší uspokojení 
a ať jsou její výsledky 

také náležitě oceňovány.
Vašimi žáky, jejich rodiči 

i vašimi nadřízenými.

Samé dobré zprávy 
v roce 2015
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Projekt Národního filmového muzea dostal zelenou
Národní filmové muzeum 

nezůstane pouze nena-
plněným snem skupiny nad-
šených studentů. Vzniká totiž 
pod záštitou Univerzity Kar-
lovy a podpořil ho také pro-
gram Evropské unie Mládež 
v akci. Díky zájmu veřejnosti 
byla zároveň na crowdfundin-
govém portálu hithit.cz, který 
se zabývá hromadným finan-
cováním projektů, vybrána 

téměř dvojnásobná částka, 
než na jakou byla kampaň 
spuštěna.

Studenti chtějí podobu fil-
mového muzea představit už 
letos v květnu v rámci inter-
aktivní výstavy Trailer NaFilM 
ve spolupráci s pražským mu-
zeem Montanelli v Nerudově 
ulici.

Na koncepci muzea pra-
cuje studentský tým přes dva 

roky. Aby našel jeho ideální 
podobu, navštívili studenti 
obdobná muzea v Evropě, 
USA i Austrálii. Prostřednic-
tvím crowdfundingu se roz-
hodli vybrat část finančních 
prostředků. Podařilo se jim 
získat neuvěřitelných 200 000 
korun. Kampaň se stala jed-
nou z nejúspěšnějších v histo-
rii českého crowdfundingu.

 čtk

Vánoční dárek
Amazon přichystal pro 
žáky Základní školy 
Hostouň vánoční dá-
rek. Věnoval jim 50 čte-
ček Kindle Paperwhite. 
Čtečky podpoří nejen 
rozvoj čtenářské gra-
motnosti žáků, ale zjed-
noduší a zpestří celý 
systém jejich vzdělávání. 
Škola je jednou z prv-
ních veřejných základ-
ních škol u nás, která je 
plně vybavená čtečkami 
Kindle. kh

Seznam hodnot
Úřady středočínského 
města Wu-chan zavedly 
kurzy, v nichž se musejí 
občané naučit nazpaměť 
seznam socialistických 
hodnot. Jde o ideolo-
gickou kampaň, jejímž 
cílem je potlačit v osmi-
milionovém Wu-chanu 
západní vlivy. čtk

Nová školka
V Příbrami se počát-
kem ledna otevřela 
nová mateřská škola 
na náměstí Dr. Josefa 
Theurera. Zařízení wal-
dorfského typu je určené 

pro 36 dětí. Zápisy skon-
čily a školka je naplněna. 
Kapacita příbramských 
školek se tak zvýší na 
více než 1 330 míst. čtk

Snížení ztráty
Ještě v prvním čtvrtletí 
letošního roku hrozila 
u operačního programu 
Výzkum a vývoj pro ino-
vace finanční ztráta té-
měř 10 miliard korun. 
Ministerstvu školství 
coby řídicímu orgánu to-
hoto operačního pro-
gramu se však tuto 
ztrátu podařilo snížit 
o více než tři miliardy, 
a to na současných 
6,7 mld. korun. mšmt

Zápisník

„Ani se neptejte, na svátky jsme byli u mladých. Děcka podostávala jakýsi ajfón, 
ajpod, ajped, jenom my s dědkem aj prd!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Dlouho ztracená rotunda objevena
O záchranu a zpřístupnění 

rotundy sv. Václava na 
Malé Straně, kterou histo-
rikové dlouho považovali za 
zničenou, se zasazují experti 
z mnoha různých oborů. Ro-
mánská památka v areálu bu-
dovy Matematicko-fyzikální 
fakulty UK potřebuje další ar-
cheologický průzkum.

Většinu potřebných peněz 
by organizátoři chtěli získat 
z evropských zdrojů, přispět 

mohou ale i zájemci, které 
oslovuje historie či nadšení 
pro obnovu historického dě-
dictví. Na oplátku mohou 
v románské stavbě nechat 
své poselství pro příští gene-
race, uvádí se na speciálně 
vytvořené webové stránce. 
Cílem projektu není jen zá-
chrana památky, ale i její 
zpřístupnění.

Rotunda, která byla více 
než 300 let považována za 

ztracenou, byla objevena 
před deseti lety při rekon-
strukci budovy fakulty na Ma-
lostranském náměstí. Pod be-
tonovou podlahou se docho-
val mimořádně cenný frag-
ment románské keramické 
dlažby z 11. století v původ-
ním uložení. Také další nález, 
kamenný kruh z 10. století, 
svědčí o jedinečném významu 
tohoto místa pro českou
historii. čtk

Vaření s dětmi je dobrá učební metoda
Vyhlášený britský ku-

chař Jamie Oliver pova-
žuje vaření s dětmi za velmi 
dobrou učební metodu. Se 
svými dětmi také proto hodně 
vaří, řekl v rozhovoru s novi-
náři, který otiskl list Berliner 
Zeitung.

„Děti mají vaření rády. 
A vaření je báječná me-

toda, jak jim mimochodem 
zprostředkovat řadu dal-
ších dovedností a znalostí, 
jako je vážení, měření a po-
čítání, jako je dějepis, země-
pis, biologie nebo fyzika,“ ci-
tuje deník slavného 39letého 
kuchaře.

Od letošního podzimu je 
v Británii ve školních osno-

vách zařazen pro žáky nový 
povinný předmět – praktická 
výuka správného vaření. Ja-
mie Oliver, který je majitelem 
několika restaurací a má svůj 
vlastní televizní pořad, se rov-
něž angažuje ve školách a za-
sazuje se o zdravou výživu ve 
školních jídelnách.

 čtk
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(Dokončení ze str. 1)
Zkoumali jste, proč se 

školy nepřihlásily?
Nezkoumali, nicméně 

z informací ze setkání s kraji 
vyplynulo, že Liberecký kraj 
má nastavenou přísnější kon-
cepci s využitím komerčních 
testů. Na Liberecku stano-
vují přímo minimální hranici 
úspěšnosti, která pro vlastní 
pokusné ověřování, tedy pro 
náš projekt, stanovena cent-
rálně není a bude vyhlášena 
pouze jako doporučená. Roz-
hodování o hranici úspěšnosti 
bude plně v pravomoci ředi-
tele školy.

Znamená to tedy, že ře-
ditel může testy při přijímání 
žáka zohlednit dle svého 
uvážení?

Ano, pro ředitele školy 
platí v pilotním ověřování 
standardní podmínky při-
jímacího řízení podle škol-
ského zákona a pilotní ově-
řování mu pouze nabízí další 
kritérium, které může podle 
svého uvážení využít jako 
jedno z možných tím, že mu 
přidělí nějakou váhu pro fi-
nální rozhodnutí.

Jednotné testy by měly 
probíhat dříve, než je ob-
vyklý termín přijímacího ří-
zení. Poslední dobou se ob-
jevily spekulace, že jejich 
využití jako podklad pro při-
jetí bude proto nezákonné. 
Je to tak?

Podle mého je nejdůleži-

tější si uvědomit rozdíl mezi 
přijímací zkouškou a jednot-
ným testem v rámci pilotního 
ověřování. Jednotný test není 
přijímací zkouška. Je to další 
dodatečné kritérium. Ře-
ditel školy současně s tímto 
testem může vyhlásit i přijí-
mací zkoušku. Ředitel školy 
může realizovat 15. anebo 
16. dubna centrální zadá-
vání jednotného testu, ale 
také 22. a 23. dubna 
může realizovat 
dva řádné ter-
míny přijíma-
cích zkoušek. 
A to například 
z jiného před-
mětu, ze stu-
dijních předpo-
kladů nebo jinak 
podle vlastního uvá-
žení. Pokud ale zvolí alterna-
tivu, že k jednotnému testu 
přidá ještě přijímací zkoušky, 
potom musí splnit zákonná 
kritéria, to znamená, že musí 
vyhlásit dva termíny tak, jak 
je řečeno v zákoně. Pro jed-
notné testy tato pravidla ne-
platí. Jak jsem už řekl, je to 
další kritérium, které ředitel 
může využít. Čili je formálně 
důležité, aby ředitelé nezvali 
uchazeče k přijímacím zkouš-
kám, protože to není přijí-
mací zkouška, ale aby je zvali 
k jednotnému testu v rámci 
pilotního ověřování.

Budou žáci, kteří ab-
solvují jednotné testování, 

se svými výsledky v testu 
seznámeni?

Žáci by se měli výsledky 
dozvědět prostřednictvím ře-
ditelů škol. My nebudeme 
sdělovat výsledky přímo žá-
kům, protože na ně nemáme 
žádné kontakty, ale v ter-
mínu do čtyř dnů, tedy do 
20. dubna, poskytneme vý-
sledky ředitelům škol. A to 
oběma školám, které má žák 

napsané v přihlášce, 
pokud budou obě 

účastny v pilot-
ním ověřování. 
Výhodou cen-
trálně vyhod-
nocovaného 
testu totiž je, 

že jeho výsledky 
jsou přenositelné.
Přesto, máte do-

mluvu s řediteli, že výsledky 
testů žákům nějakým způso-
bem zprostředkují?

Taková domluva přímo 
neexistuje, záleží to na ředite-
lích. My ale poskytneme zpět-
nou vazbu i základním ško-
lám, a to formou agregova-
ných výsledků. Školy tak bu-
dou moci zjistit, v jakých čás-
tech učiva jejich žáci prospí-
vají, v jakých selhávají.

Kdy školy testy dostanou?
Školy si zadávací doku-

mentaci vyzvednou 14. dubna 
na krajských úřadech. My ji 
krajským úřadům s výjimkou 
Prahy a Středočeského kraje 
dodáme 13. dubna. Praha 

a Středočeský kraj si ji vy-
zvednou přímo u nás.

Testy budou vyhodno-
covány centrálně. Jak to 
proběhne?

Školy testy naskenují, 
elektronickou cestou nám je 
pošlou a my je centrálně vy-
hodnotíme. Uzavřené úlohy 
jsou vyhodnocovány elektro-
nicky, otevřené jsou pak vy-
hodnocovány nezávisle vždy 
dvěma hodnotiteli a posléze 
validovány supervizorem.

Jaký bude poměr ote-
vřených a uzavřených úloh? 
Máte představu?

Představu mám, ale 
přesně vám to neřeknu. U ma-
tematiky to bude asi 50 pro-
cent na 50 procent, u českého 
jazyka v tuto chvíli ještě nevím 
přesně. V každém případě ale 
platí, že v testu budou ote-
vřené úlohy v relativně širo-
kém zastoupení, což já po-
važuji za obrovskou výhodu 
z pohledu objektivnosti testo-
vání. Podaří se nám tak testo-
vat i produktivní dovednosti, 
které se uzavřenými úlohami 
testovat nedají. Zároveň se 
u testu sníží i tak zvaná statis-
tická úspěšnost. To je ta, kte-
rou žák dosáhne, aniž by co-
koliv věděl, protože zvolí ně-
jakou strategii, zaškrtá napří-
klad všechny alternativy „c“, 
a nějak to dopadne.

Uvedl jste, že školy do-
stanou výsledky testů 
20. dubna. Termín přijí-
macího řízení je ale až 
22. a 23. dubna. Nebudou 
testy tedy zbytečně brzy?

Určitě ne. Školy dosta-
nou vyhodnocení testů zpět 
20. dubna proto, aby v prv-
ním termínu, kdy mohou 
rozhodnout o přijetí žáka, 
měly všechno, co potře-
bují, k dispozici. První ter-
mín je 22. dubna. Tím se do-
cílí i toho, že školy, které se 
účastní pilotního ověřování, 
nebudou žádným způsobem 
hendikepovány před školami, 
které ani pilotní ověřování, 
ani přijímací zkoušky nedě-
lají. Olga ŠEDIVÁ

(POZNÁMKA REDAKCE: 
Typy úloh z českého jazyka pro 
jednotné testování najdete na 
straně 10.)

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Přijímací zkoušky na střední školy jsou za dveřmi
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V následujících letech stojí před námi mnoho úkolů, řekl Stanislav Kutálek
O aktivitách, kterým se věnovala profesní sekce vedoucích pracovníků školských odborů v letech 2011 až 2014, 
a zároveň o dlouhodobých úkolech sekce na následující léta se jednalo na republikové volební konferenci sek-
ce, která proběhla v prosinci v Praze.

Předseda sekce Stanislav 
Kutálek pozitivně zhod-

notil význam připomínko-
vých řízení k vyhláškám a zá-
konům, jichž se členové sek-
ce zúčastnili, například při-
pomínkových řízení k nove-
le zákoníku práce a vyhláš-
ce o předškolním vzdělává-
ní. „Za čtyři uplynulé roky 
proběhlo nespočet akcí, kte-
rých jsme se účastnili, jako 
byla konference k rozpisu 
rozpočtu ministerstva škol-
ství, kulatý stůl ke kariér-
nímu řádu, veřejná slyšení 
v Senátu, seminář k finan-
cování regionálního škol-
ství, odborné zhodnocení 
materiálu České školství – 
co chceme i účast na vzdě-

lávání odborářů,“ řekl Sta-
nislav Kutálek.

Vzápětí představil dlou-
hodobé cíle, kterým se bu-
de sekce věnovat v letech 
2015 až 2019. Jsou mezi ni-
mi zejména: sdílet zkušenos-
ti mezinárodních odbo-
rových organizací, 
sledovat a připo-
mínkovat nove-
ly školského zá-
kona a zákona 
o pedagogických 
pracovnících, spo-
lupracovat se sek-
cemi mateřských, zá-
kladních i středních škol 
na společných požadavcích, 
zlepšovat podmínky pro čin-
nost odborů na pracovištích, 

stanovovat zásady kolektiv-
ního vyjednávání a také ak-
tivizovat stávající i nové čle-
ny odborů.

Místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Sei-
dlová informovala o poradě 

odborů na ministerstvu 
školství, na níž mi-

nistr školství Mar-
cel Chládek po-
děkoval za práci 
odborového sva-
zu. Společně se 

podařilo navrá-
tit věkový automat 

do odměňování peda-
gogů a navýšit rozpočet škol-
ství. Jednalo se také o statu-
su chráněné osoby pro učite-
le. „Vím, že potřebu zvýšené 

právní ochrany pedagogů ře-
šíme už asi sedm let a jsme si 
vědomi, že samotný status nic 
nevyřeší, ale je to první krok 
ke změně postavení učitele,“ 
řekla M. Seidlová. „Zároveň 
jsme ministrovi školství sděli-
li požadavek odborů, aby pla-
ty učitelů rostly bez ohledu 
na zavedení kariérního řádu. 
Projednali jsme také jednot-
né přijímací zkoušky na střed-
ní školy, které bychom chtě-
li posunout blíž konci školní-
ho roku.“

Volební konference zvo-
lila za delegáta VII. sjezdu 
ČMOS pracovníků školství 
Stanislava Kutálka a za ná-
hradníka Marii Houdkovou.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Z jednání sekce předškolního vzdělávání školských odborů
Příprava republikové konference profesní sekce předškolního vzdělávání ČMOS pracovníků školství měla být 
hlavním bodem republikového výboru této sekce. Ale nebylo tomu pouze tak.

„Problémů mají mateř-
ské školy stále mnoho, 

proto nejprve zhodnotíme 
činnost naší sekce a pak bu-
deme připravovat konferen-
ci,“ zahájila jednání výboru 
Eva Soukalová, předsedkyně 
sekce. „Nejprve chci zdůraz-
nit, že ne vždy chodí včas při-
pomínky k legislativním ná-
vrhům, které se týkají školství 
jako celku. Sekce v některých 
krajích nereagují, třebaže své 
zástupce máme v každém 
kraji. Nechci ale jen kárat, 
naopak mohu i chválit. Na-
příklad z Olomouckého kra-
je děvčata reagují vždy a je-
jich připomínky jsou na vy-
soké odborné úrovni. Moh-
la bych kladně hodnotit i dal-
ší kolegyně, ale ráda bych, 
aby pracovaly všechny sekce 
předškolní výchovy v krajích. 
Proto na vás všechny apelu-
ji, prosím, reagujte hned, ať 
můžeme objektivně a zasvě-
ceně hájit naše zájmy,“ uved-
la Eva Soukalová.

A co sekci předškolní vý-
chovy nejvíce trápí? Přede-

vším jsou to odklady školní 
docházky. Kam budou děti, 
které nenastoupí v šesti letech 
do základní školy, chodit? Po-
může někdo mateřským ško-
lám při práci s hendikepova-
nými dětmi? Ve školkách jich, 

podle slov členek výboru, při-
bývá, ale informací, jak s ni-
mi pracovat, mnoho není. Za-
tím se této problematice vě-
nuje pouze olomoucká fakul-
ta a právě na jejích webových 
stránkách lze pomoc nalézt.

Velkým problémem jsou 

i špatně mluvící děti. Třebaže 
učitelky mateřských škol ma-
jí v průběhu studia i logope-
dii a řada z nich má absolvo-
vány i speciální kurzy logope-
die, mohou s dětmi pracovat 
pouze preventivně. Je pro-

to, podle jejich slov, potře-
ba, aby byla logopedie zahr-
nuta nejen do studia učitel-
ství mateřských škol, ale aby 
bylo také toto studium uzná-
no za odborné a jeho absol-
ventky mohly logopedii dělat 
profesionálně. Nutné je také 

řešit bezpečnost dětí při po-
bytu venku, počet učitelek na 
jednu třídu, úvazky ředitelek 
mateřských škol, prázdnino-
vý provoz mateřských škol, 
zařazování dvouletých dětí 
do mateřských škol a v nepo-
slední řadě i financování re-
gionálního školství, to zname-
ná i předškolního vzdělávání.

Problémů má sekce před-
školního vzdělávání bezespo-
ru hodně, a jak uvedla mís-
topředsedkyně školských od-
borů Markéta Seidlová, vede-
ní ČMOS pracovníků školství 
je připraveno se jimi zabývat 
a při svých jednáních s minis-
terstvem školství prosazovat 
jejich řešení. „Mnohé pro-
blémy už řešíme, ať už jsou to 
dvouleté děti, či financování 
regionálního školství, věno-
vat se budeme ale i všem dal-
ším,“ zdůraznila M. Seidlová. 
„Nezbývá než vám všem po-
přát v novém roce, ať se vám 
a potažmo i nám práce da-
ří a podmínky ve školství se 
zlepšují.“

Olga ŠEDIVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Petr MERTA
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Jak Facebook ničí mozek a také schopnost úspěšně řešit problémy
O sociálních sítích jsme zatím psali jen v souvislosti s rychlým rozšiřováním informací nebo s kyberšikanou. 
Odborníci ale varují: samotné používání sociálních sítí u dětí a mladistvých ničí mozek. Zdá se vám to přehnané?

Mozek se houževnatě or-
ganizuje až do ukončení 

dětského období a částečně 
i po něm. To, jakým způsobem 
se v mládí mozek učí, ovlivní 
jeho schopnost myšlení v do-
spělosti. Vše, co se stane pro-
střednictvím mozku a co se 
v něm děje, zanechá stopy, 
které přesně určí jeho další 
vývoj. Jsme sice schopni ovliv-
nit, a dokonce i tvořit, nové 
trasy a procesy myšlení až do 
vysokého stáří, je to ale mno-
hem těžší. Budování mozku 
tedy funguje jako zahrada, do 
které postupně sázíme různé 
rostliny. Na tom, jak je za-
hrada založena, závisí, co v ní 
bude růst.

Jak upozorňuje neuropsy-
cholog Ravi Chandra, infor-
mační technologie, a hlavně 
sociální sítě, působí tak, že 
jejich uživatele postupně od-
dalují od hlubších procesů, 
kterých je mozek schopen. 
Místo toho, aby se lidé po-
zastavili a domýšleli, spoko-
jují se pouze s tím, že vědí, 
kde něco najít. Říká se tomu 
„transakční“ myšlení – člo-
věk při něm nachází další in-
formace pouze prostřednic-
tvím jednoho stejného pro-
cesu hledání. Vše ještě zhor-
šuje fenomén tzv. technolo-
gického „multitaskingu“, tj. 
dělání mnoha věcí najednou, 
například textování, použí-
vání Facebooku a sledování 
televize. Schopnost mozku se 
ve skutečnosti neměří podle 
toho, kolik různých úkolů je 
schopen dělat najednou, ale 
jak dokáže integrovat a zvlád-
nout jeden úkol.

Dalším negativním efek-
tem sociálních sítí je návyko-
vost. Neurochemicky totiž je-
jich vábení funguje stejně, 
jako když jdeme do kasina. 
Většinou to nestojí za nic. 
Občas ale přijde rychlá od-
měna, která nás nečekaně 
vzruší. Důsledkem je reakce 
mozku, která vede k nárůstu 
dopaminu, chemické látky, 
která zprostředkovává po-

city slasti. To podporuje nut-
kavost a vábí. Právě proto po-
užívá většina lidí sociální mé-
dia nikoliv k pracovním nebo 
vědeckým účelům, ale k tzv. 
surfování. Vábení Facebooku 
je navíc permanentní, protože 
internet se nevypíná. Tím jsou 
narušeny běžné denní struk-
tury a paradoxně i vztahy.
Česká republika je na čel-

ním místě v Evropě v počtu 
mobilních telefonů a v množ-
ství zasílaných textových zpráv. 
Průměrný teenager napíše 
každý den zhruba sto SMS. 
Stačí se podívat na (většinou) 
mladé lidi, kteří sedí u stejného 
stolu v kavárně. Každý z nich 
textuje s někým mimo míst-
nost. Studie prokazují, že tento 
efekt dokonce není závislý na 
tom, zda telefon používáme – 
k trivializaci konverzace všech 
účastníků stačí pouhá viditelná 

přítomnost mobilu. U part-
nerů se může projevit i pokle-
sem důvěry. Důvod je jedno-
duchý: lidé spolu nemluví nebo 
mluví s očekáváním, že budou 
přerušeni.

Další studie dokazují, že 
spokojenost uživatelů Face-
booku přímo klesá s počtem 
jejich konverzací. Lidé, kteří 
spolu často mluví fyzicky, zvlá-
dají lépe nejen konverzaci, ale 
také řešení problémů, a tím 
i mezilidských vztahů. Proto 
je u nich prokázána zvýšená 
spokojenost.

Pokud není s kým fyzicky 
mluvit, řešením je sáhnout po 
knize. Studie dokazují, že lidé 
si lépe pamatují informace, 
které četli z papíru, než ty 
z obrazovky. Jiné studie pro-
kazují, že vlastnosti jako em-
patie a schopnost mozku pře-
konat psychiatrické jevy, např. 
úzkost a deprese, přímo sou-
visí s časem věnovaným čtení 
fiktivních románů nebo expre-
sivnímu psaní. Při těchto ak-
tivitách si mozek představuje 
různé varianty vývoje dějů 
a dosazuje se do pozice osoby, 
o které čte. To vede k lepší 
schopnosti přemýšlet o alter-
nativách a k následnému ře-
šení problémů. Sociální sítě 
nic takového nenabízejí. To 
je další důvod, proč jsou pra-
videlní uživatelé Facebooku 
horší vyjednavači než ti, kteří 
píší a čtou tradičně.

Pro děti má používání so-
ciálních sítí zvláštní význam. 
Kromě uvedených vlivů na 
budování mozkových tras 
a mezilidské komunikace je 
tu i mechanický efekt. Když 
děti používají ruku k psaní, 
a nikoli k pohybu počítačové 
myši nebo k psaní na kláves-
nici, posilují tak integraci růz-
ných částí mozku s pohybo-
vým aparátem. A to může 
zpětně podpořit i řeč. Schop-
nost řeči a bohatý slovník je 
spolehlivým ukazatelem inte-
ligence. Proto někteří vědci 

tvrdí, že používání počítače 
dětmi ve věku mateřské školy 
by mělo být velmi cílené, aby 
neomezilo důležité procesy 
a nevyprovokovalo závislost 
na počítači.

Kromě všeho, co tu již 
bylo řečeno, může Face-
book vábit dojmem upřímné 
a důležité účasti ve společ-
nosti. Ale není tomu tak. 
Komunikace na síti se děje 
mezi dvěma účastníky, kteří 
jsou stejně naladěni a svůj 
dialog považují za spon-
tánní a upřímný. Přestože 
tento rozhovor mnohdy ne-
navazuje na vůbec nic z reál-
ného světa, je účastníky pa-
radoxně považován za auten-
tičtější a intimnější. Vzhle-
dem k tomu nabízí „porozu-
mění“, které postupně může 
nahradit i živé pocity při-
cházející, když někoho dr-
žíte za ruku a díváte se mu 
do očí. Udržování a monito-
rování vlastního FB účtu se 
tak stane nepostradatelnou 
touhou. Každý účastník sítě 
sice dostane vlastní kanál 
(stránku, na níž si může re-
žírovat kult své vlastní osob-
nosti), ale vše se odehrává na 
obrazovce, ve které se sou-
časně promítá více než mi-
liarda úplně stejných diva-
del. Studie dokazují, že má-
-li průměrný uživatel FB asi 
130 „kamarádů“, vypadnutí 
kteréhokoliv z nich ve sku-
tečnosti neovlivní uživatel-
nost ani tok informací pro 
ostatní ve skupině. Uživa-
telé FB se domnívají, že je-
jich účast ve skupině má zá-
sadní roli, ale skupina exis-
tuje vesele dál i bez nich.

Pro náš mozek je prožití 
cesty k informacím důleži-
tější, než je jejich rychlé zís-
kání či dokonce než informace 
samotné. Integrace smyslupl-
ných informací tvoří nejen 
podklad, ale i vývoj pro další 
procesy v mozku, které budují 
mezilidské vztahy.

Martin Jan STRÁNSKÝ
Asistent profesor neurologie, 

Yale University, USA

FOTO:  Archiv
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Zahraniční stravné
Byly již stanoveny sazby zahraničního stravného 
pro rok 2015?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 103, rozeslané dne 

13. listopadu 2014 je publiko-
vána vyhláška č. 242/2014 Sb., 
o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného 
pro rok 2015. Tyto sazby zahra-
ničního stravného v cizí měně 

jsou stanoveny v příloze vy-
hlášky, která nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2015. Zároveň 
se zrušuje vyhláška č. 354/2013 
Sb., o stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního strav-
ného pro rok 2014.

Vít BERKA

Kvalifikační předpoklady
Jak je stanovena novelou zákona o pedagogických 
pracovnících obecně možnost prominutí kvalifikač-
ních předpokladů u pedagogických pracovníků?

Zákon č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících, 

byl s účinností od 1. 1. 2015 
změněn zákonem č. 197/2014 
Sb. Ustanovení § 32 odst. 1 
bylo skutečně změněno, a to 
doplněním o písm. d). Po pro-
vedené změně má § 32 odst. 1 
zákona o pedagogických pra-
covnících toto znění: „Fy-
zická osoba, která nesplňuje 
předpoklad podle § 3 odst. 1 
písm. b), může vykonávat pří-
mou pedagogickou činnost 
po nabytí účinnosti tohoto 
zákona,

a) pokud ke dni účinnosti 
tohoto zákona dosáhla 50 let 
věku a dlouhodobým výko-
nem přímé pedagogické čin-
nosti na příslušném druhu 
nebo typu školy nejméně po 
dobu 15 let prokázala schop-
nost výkonu požadované 
činnosti,

b) nejdéle po dobu deseti 

let, pokud v této době neza-
hájí studium, kterým potřebný 
předpoklad získá, a toto stu-
dium úspěšně ukončí,

c) jestliže v době vzniku 
základního pracovněpráv-
ního vztahu neuskutečňovaly 
vysoké školy pro výuku od-
borných předmětů ve střední 
a vyšší odborné škole akredi-
tovaný magisterský studijní 
program příslušného studij-
ního oboru; v tomto případě 
se získáním nejvyššího dosa-
žitelného vzdělání v přísluš-
ném oboru považuje předpo-
klad odborné kvalifikace pro 
pracovněprávní účely za spl-
něný, nebo

d) pokud ke dni 1. ledna 
2015 dosáhla alespoň 55 let 
věku a pokud vykonávala pří-
mou pedagogickou činnost na 
příslušném druhu školy nej-
méně po dobu 20 let.

Vít BERKA

Zkušební pobyt ve školce
Ředitelka mateřské školy může stanovit zkušební 
pobyt dítěte v mateřské škole až na tři měsíce. Jsou 
určeny bližší podmínky pro takové rozhodnutí?

Stanovení zkušebního po-
bytu dítěte v mateřské 

škole upravuje § 34 odst. 3 
školského zákona, kde se sta-
noví: „Ředitel mateřské školy 
rozhoduje o přijetí dítěte do 
mateřské školy, popřípadě 
o stanovení zkušebního po-
bytu dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout tři měsíce.“ Žádný 
další předpis stanovení zku-
šebního pobytu neupravuje. 
MŠMT podalo k ustanovení 
§ 34 odst. 3 školského zákona 
následující výklad:

„O přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání rozho-
duje ředitel mateřské školy ve 
správním řízení (§ 34 odst. 3 ve 
spojení s § 165 odst. 2 písm. b) 
školského zákona). V rámci 
tohoto rozhodování může sta-
novit v odůvodnitelných pří-
padech zkušební pobyt dítěte, 
jehož délka nesmí přesáhnout 
tři měsíce. Pokud se tak ředi-
tel školy rozhodne, znamená 
to, že ve výroku správního roz-
hodnutí o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání stanoví 
zkušební pobyt a zároveň 
v odůvodnění zdůvodní, proč 
je stanovení zkušebního po-
bytu namístě. Pokud je stano-
vení zkušebního pobytu odů-
vodnitelné, lze jej uvedeným 

postupem stanovit v podstatě 
každému dítěti (byť původní 
záměr zákonodárce byl ten, že 
zkušební pobyt bude využíván 
spíše v případě dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, 
dnes je v praxi potřebné stano-
vit zkušební pobyt spíše u dětí, 
u nichž nelze během zápisu 
rozpoznat, jak budou před-
školní vzdělávání zvládat, a je 
třeba se seznámit s jejich vzdě-
lávacími potřebami).

Vzhledem k tomu, že 
podle § 183 odst. 2 školského 
zákona se rozhodnutí, kte-
rým se vyhovuje žádosti o při-
jetí ke vzdělávání, oznamuje 
zveřejněním seznamu ucha-
zečů pod přiděleným regis-
tračním číslem a s výsledkem 
řízení u každého uchazeče 
a nezasílá se tedy zákonným 
zástupcům dítěte rozhodnutí 
o přijetí, musí být již z tohoto 
oznámení zřejmé, že se zku-
šební pobyt stanovuje (pokud 
tak ředitel školy rozhodne). Ve 
spise o správním řízení je po-
tom u každého dítěte založen 
originál rozhodnutí o přijetí, 
ve kterém může být ve výroku 
rozhodnutí stanoven zkušební 
pobyt a zároveň je toto roz-
hodnutí řádně odůvodněno.“

Vít BERKA

Potvrzení o zaměstnání
Pokud zaměstnavatel nevydá při skončení pracov-
ního poměru zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, 
má zaměstnanec možnost požádat úřad práce 
o vydání tohoto potvrzení?

Povinnost zaměstnavatele 
vydat zaměstnanci při 

skončení pracovního poměru 
(ale i dohody o pracovní čin-
nosti) potvrzení o zaměstnání 
je stanovena v § 313 odst. 1 zá-
koníku práce. Pokud zaměst-
navatel tuto povinnost nesplní, 
nedochází k přechodu povin-
nosti na úřad práce a ten není 
ani oprávněn potvrzení vydá-
vat. Žádosti zaměstnance uve-
dené v dotazu by tedy úřad 
práce nemohl vyhovět.

Dotaz zřejmě vznikl ze 
špatného výkladu a pocho-
pení § 342 zákoníku práce, 
který upravuje specifický po-

stup ve vztahu k vydání po-
tvrzení o zaměstnání, a to pro 
případ zániku pracovněpráv-
ního vztahu smrtí zaměstnava-
tele – fyzické osoby. Pokud ne-
dojde po smrti zaměstnavatele 
ze strany oprávněných osob 
k pokračování v činnosti, pak 
pracovněprávní vztah zaniká. 
V takovém případě (a v žád-
ném jiném případě) má kraj-
ská pobočka úřadu práce po-
vinnost vydat zaměstnanci po-
tvrzení o zaměstnání. Učiní 
tak ale jen za předpokladu, že 
ho o to zaměstnanec požádá 
a předloží mu potřebné do-
klady. Vít BERKA
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I když děti zatím nevědí, kolik je hodin,
na návštěvě muzea poznaly, „Čím se měří čas“
Děti v mateřských školách se pilně připravují nejen na zápisy do školy, ale i na pozdější přechod do 
prvních tříd. Nemají větší problém s počítáním, s určováním barev, ale velice těžká je pro ně časová 
orientace. Na překonání těchto potíží se zaměřují v Mateřské škole Stonožka v Klášterci nad Ohří.

Každým rokem se v před-
školní třídě věnujeme to-

muto tématu skutečně ve-
lice často, pro děti není vůbec 
jednoduché. Vnímání času je 
pro ně vymezeno událostmi, 
které je obklopují, které se 
pravidelně střídají. Vytvořit si 
představu o plynutí času na-
pomáháme především dodr-
žováním každodenních čin-
ností, které mají svůj pravi-
delný čas.

Děti dokážou rozdělit den 
na ráno – večer – noc, ale co 
je mezi tím, moc neřeší. Je ve-
lice důležité zařazovat pojmy, 
které rozdělují celý den, do 
pasivního slovníku, postupně 
je dítě pak začíná používat 
aktivně.

Muzeum hodin

V letošním školním roce 
jsme výuku časové orientace 
obohatili o další velice zají-
mavý prvek. V Klášterci nad 
Ohří vzniklo v létě unikátní 
muzeum starožitných hodin 
z Čech a Evropy. Proto jsme 
se toho rozhodli využít a za-
řadit návštěvu muzea také 
do našeho miniprojektu Čím 
se měří čas. Prohlídka muzea 
byla pouze první částí, na tu 
jsme nabalovali další aktivity 
už přímo ve školce.

Než jsme se všichni do mu-
zea vypravili, dostaly děti za 
úkol zeptat se doma rodičů, 
jaké znají hodiny a k čemu 

potřebujeme čas. Moc jsme 
nedoufali v rodičovskou ak-
tivitu, ale přišlo milé překva-
pení. Děti se nezapomněly ze-
ptat a už při příchodu do třídy 
hlásily, že čas potřebujeme, 
abychom věděli, v kolik začíná 
škola, pohádky v televizi, kdy 
otevírají obchody, od kolika je 
kino, divadlo atd. Také měly 
alespoň základní představu 
o existenci slunečních, přesý-
pacích a digitálních hodin.

Hodinový strom

Mohli jsme vyrazit do mu-
zea. Majitel nás přivítal a ze-
ptal se dětí, co vlastně o ho-
dinách a čase vědí. Poté za-
čala prohlídka a představo-
vání jednotlivých hodin. Děti 
se dozvěděly, že již za dob 
králů a princezen byly hodiny 
i budíky, že ne všechny ho-
diny mají číslice, některé se 
natahují klíčkem, jiné řetíz-
kem, že v kukačkových hodi-
nách nemusí být jen kukačka. 
Některé hodiny děti hledaly 
v obrazech, u jiných se hýbaly 
postavičky a zvířátka. Nejvíce 
děti zaujal hodinový strom, 
kde ptáček do tikotu hodin 
létal z větve na větev a zobal 
jablíčka. Děti také měly mož-
nost poslechnout si tikot ho-
din, hodinové zvonění nebo 
bimbání, hrací hodiny, které 
zněly jako varhany z kostela. 
Pan majitel také dětem uká-
zal nástroje na opravu hodin 

a na závěr prohlídky i starý or-
chestrion. Jeho přístup k ma-
lým dětem byl obdivuhodný, 
děti vše snadno od něj po-
chopily a hlavně vše hned ná-
zorně viděly na vlastní oči.

Obkreslené ruce

Už druhý den jsme ve 
školce opět věnovali čas na-
šemu projektu. Děti nakreslily 
hodiny, které se jim nejvíce lí-
bily. Povídali jsme si o hodi-
nách a jejich významu. Uká-
zali jsme si hodiny ve třídě 
i hodinky malé, takové, co 
nosí maminky a tatínkové na 
ruce, a hledali jsme, co mají 
společného. Děti správně po-
znaly, že hodinky mají stejné 
číslice a dvě ručičky. Začala 
výroba hodin, kdy si děti záro-
veň opakovaly číslice od 1 do 
12, porovnávaly, které číslo 
je větší a které menší, řadily 
čísla tak, jak jdou za sebou. 
Nakonec jsme připevnili ru-
čičky tak, aby velká směřovala 
na 12 a malá obíhala jednot-
livá čísla a ukazovala, kolik je 
hodin. Hned tu byl námět pro 
malou soutěž – hádejte, ko-
lik je hodin? Děti pracovaly 
moc dobře, zaujatě, hrály si 
a vůbec nepozorovaly, že se 
vlastně učí.

Na další aktivitu děti po-
třebovaly zapojit především 
svou fantazii. Každé z dětí si 
obkreslilo svou ruku a pak 
domalovalo hodinky. Také 

jsme si nakreslili veliké ho-
diny s obrázky a rozdělili si 
den. Nejen na ráno – večer 
– noc, ale i dopoledne, po-
ledne a odpoledne. Hráli jsme 
různé hry s minutkou na va-
ření – ticho na jednu minutu, 
kolik korálků navléknu za 
jednu minutu a kolik za dvě, 
porovnávali jsme čas.

Závody v oblékání

Aktivit v rámci projektu 
bylo ještě hodně, například 
nejrůznější hry se stopkami, 
kdy děti závodily na čas v ob-
lékání a svlékání, běhaly na 
čas, skládaly na čas obrázek 
atd. Nejvíce děti bavila hra 
Hledání budíku, kdy podle ti-
kotu hledaly schovaný budík 
a musely ho najít, než zazvoní.

Hodiny využijeme v led-
novém tematickém celku Tě-
šíme se do školy, kdy s dětmi 
budeme opakovat číslice, je-
jich řazení, přiřazování a děti 
si vyrobí své vlastní budíky do 
školy.

I když děti nevědí, kolik je 
hodin a stále některým dělá 
a ještě bude chvíli dělat potíže 
rozdělit celý den na jednotlivé 
části, po návštěvě muzea vědí, 
že čas byl, je a bude vždy důle-
žitý pro náš život.

Jindra LEGÁTOVÁ, Hana KLAČKOVÁ

Kontakt:
MŠ Stonožka
Školní 518, Klášterec nad Ohří
E-mail: msklno@seznam.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Nepřiznaná sleva na dani
Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy 
byla sleva na dani pracujícímu důchodci za zdaňovací ob-
dobí 2013 v prohlášení uplatněna, ale nebyla přiznána?

K tomuto dotazu podala 
finanční správa následu-

jící výklad: „Pokud zaměst-
nanec (pracující starobní 
důchodce) v roce 2013 po-
depsal u zaměstnavatele 
prohlášení poplatníka daně 
z příjmů ze závislé činnosti, 
uplatnil slevu na dani na po-
platníka a bylo mu prove-
deno roční zúčtování záloh, 
ale tato sleva nebyla zaměst-
navatelem přiznána, pak za-
městnavatel může provést 

opravu na dani podle § 38i 
odst. 2 zákona o daních 
z příjmů a předmětnou slevu 
dodatečně přiznat, jestliže 
neuplynuly 3 roky od konce 
lhůty pro podání vyúčtování 
daně z příjmů ze závislé čin-
nosti za zdaňovací období 
roku 2013. Zaměstnavatel 
v souladu s tímto ustanove-
ním o rozdíl na dani (vzniklý 
z titulu přiznání nároku na 
slevu) sníží nejbližší odvod 
záloh správci daně.“

Výpověď při sloučení škol
Zaměstnanec může při přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů (to je například při slučování 
škol) dát výpověď, pokud si nepřeje přejít k novému 
zaměstnavateli. Jak to je upraveno v zákoníku práce?

Novelou zákoníku práce 
byl do zákona doplněn 

nový § 51a) tohoto znění: 
Byla-li výpověď ze strany za-
městnance dána v souvis-
losti s přechodem práv a po-
vinností z pracovněpráv-
ních vztahů nebo přecho-
dem výkonu práv a povin-
ností z pracovněprávních 
vztahů, platí, že pracovní 
poměr skončí nejpozději 
dnem, který předchází dni 
nabytí účinnosti přechodu 

práv a povinností z pracov-
něprávních vztahů nebo dni 
nabytí účinnosti přechodu 
výkonu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů.

Platná právní úprava teď 
nabízí zaměstnanci možnost 
nepřejít k novému za-
městnavateli. Při vý-
povědi zaměstnance 
podle tohoto usta-
novení neplatí 
obecná pra-
vidla pro běh 

výpovědní doby a pracovní 
poměr skončí vždy nejpoz-
ději v den, který předchází 
dni nabytí účinnosti pře-
chodu práv a povinností. 
Pro zaměstnance přitom 
není stanovena žádná ome-
zující doba pro doručení ta-
kové výpovědi zaměstnava-

teli. Podmínkou je, aby vý-
pověď byla dána písemně 
a aby bylo nepochybné, že je 
dávána podle § 51a) záko-
níku práce. Při tomto způ-
sobu rozvázání pracovního 
poměru zákon nezakládá za-
městnanci žádná další práva, 
např. právo na odstupné.

Úplata za předškoláka
V jaké výši se stanoví úplata za předškolní vzdělávání 
u dětí, které se podle školského zákona nezapočítá-
vají do počtu dětí pro posouzení souladu s nejvyšším 
povoleným počtem?

V § 34 odst. 9 školského 
zákona se stanoví: 

„Vzdělává-li se dítě v mateř-
ské škole pravidelně kratší 
dobu, než odpovídá pro-
vozu, v němž je vzděláváno, 
může se ve zbývající době 
vzdělávat další dítě, aniž by 
se započítávalo 
do počtu dětí 
v mateřské 
škole pro 
účely posou-
zení souladu 
s nejvyšším 
povo-

leným počtem dětí zapsa-
ným v rejstříku škol a škol-
ských zařízení podle § 144 
odst. 1 písm. e).“

N o v e l o u  v y h l á š k y 
č. 14/2005 Sb., o předškol-
ním vzdělávání, byl doplněn 
do této vyhlášky v § 6 nový 
odst. 4, který stanoví, že 
pro dítě, které se podle § 34 
odst. 9 školského zákona 
takto nezapočítává, stanoví 
výši úplaty ředitel mateřské 

školy, nejvýše však 
ve výši odpoví-

dající dvěma 
třetinám 

výše úplaty 
v příslušném 

provozu.

povinností 
ři slučování 
k novému

níku práce?
tí z pracov-
hů nebo dni 
i přechodu 
povinností 

ních vztahů.
í úprava teď 
nci možnost 
ému za-
ři vý-
ance 
ta-

může se ve zbývající době
vzdělávat další dítě, aniž by 
se započítávalo
do počtu dětí 
v mateřské 
škole pro
účely posou-
zení souladu 
s nejvyšším 
povo-

ním vzdělávání
do této vyhlášk
odst. 4, který
pro dítě, které 
odst. 9 školsk
takto nezapočí
výši úplaty řed

školy, n
ve 

d

v

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA

Zajímavosti z dějin školství u nás
Hrubost žáků

V roce 1906 si pražští 
učitelé stěžovali, že se 
u školáků projevuje značný 
sklon k surovosti, hrubosti, 
nevázanosti a že projevují 
žalostný nedostatek ušlech-
tilé citovosti. Přes veš-
keré snahy se tak stížnosti 
na chování žáků opakují 
a množí.
Ocenění inteligence

V roce 1875 si profesor 
královéhradeckého gym-
názia Jakub Hron zazna-
menal, že biskup Josef Jan 
Hais „váží si inteligence“. 
Bezprostředním důvodem 

konstatování bylo to, že 
biskup pozval celý osmnác-
tičlenný pedagogický sbor 
na bohatý oběd. Po obědě, 
když se při kávě dávaly 
nejrůznější hádanky, při-
spěl biskup také početním 
příkladem.
Školský program

Prvním moderním škol-
ským programem politické 
strany byl program sociální 
demokracie, který byl při-
jat na jejím IV. sjezdu 
v Českých Budějovicích 
v roce 1900. Program vy-
cházel z teze, že každému 
má být zajištěno takové 

vzdělání, které by bylo při-
měřené jeho schopnostem. 
K tomu požadoval – mimo 
jiné – bezplatnost vyučo-
vání, důkladné vzdělání 
učitelů a jejich naprostou 
nezávislost na církvi i po-
litických stranách, devíti-
letou školní docházku s vý-
raznou převahou názor-
ného vyučování a reáliemi 
nad vyučováním teoretic-
kým a maximální počet 
30 žáků ve třídách.
Výhrady lékařů

V roce 1893 věnovala 
velkou pozornost škol-
ství Ústřední jednota lé-

kařů. Doporučovala po-
čátek školní docházky až 
v sedmi letech (dříve jen 
na základě lékařského do-
poručení), odstranění od-
poledního 4hodinového vy-
učování, vyslovila se proti 
domácím úkolům (mimo 
nedělním), byla proti tělo-
cviku v těch školách, kde by 
nebyly hygienicky vhodné 
místnosti, chtěla odstranění 
přílišného pěstování teore-
tických věd a zavedení škol-
ních her, výletů, sportov-
ních aktivit a většího po-
dílu hudby.

František MORKES
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Vánoční výstava byla pro návštěvníky inspirativní
Podle SOU a SOŠ SČMSD 

na Přímětické by se mohl 
řídit kalendář. Tak třeba za-
čátek prosince loňského roku 
se ve Znojmě poznal podle 
toho, že plno občanů netrpě-
livě očekávalo den vánoční 
výstavy na Přímce. Již 19. 
ročník tradiční výstavy nabídl 
spoustu nápadů a inspirace 
pro nadcházející období.

K vidění byly slavnostně 
založené tabule, lákavé vý-
tvory budoucích kuchařů, 
ukázky flambování, míchání 
nápojů i sommelieři v akci. 

Žáci, kteří se na svou pro-
fesní dráhu připravují v nově 
založených minipodnicích, 
vyšli vstříc všem milovníkům 
kávy, domácího pečiva i exo-
tického suši. Kdo si potrpí na 
zdravou výživu, toho potě-
šila ochutnávka a prezentace 
zdravých pokrmů v podání 
studentů oboru hotelnictví. 
Jejich kolegové z oboru so-
ciální činnost návštěvníkům 
změřili tlak, předvedli re-
flexní terapii a poradili s vý-
robou vánočních ozdob. Kos-
metičky a kadeřnice vedle lí-

čení a účesů překvapily výro-
bou domácí kosmetiky, pro-
davači nejvíce zaujali origi-
nálně zabalenými dárky. Cha-
ritativní sbírku uspořádanou 
žáky oboru podnikání dopro-
vázel prodej výrobků jejich 
studentské společnosti. Stu-
denti oboru cestovní ruch se 
ujali zájemců o komentova-
nou prohlídku školy. Auto-
mechanici vystavili své na-
blýskané motocykly, truh-
láři předvedli práci za sou-
struhem a další truhlářské 
dovednosti. Libor HANZAL

Na plese se proměnili v opravdové maturanty

V závěru loňského roku 
se stal šumperský Dům 

kultury svědkem společen-
ského plesání žáků, učitelů 
a příznivců střední školy že-
lezniční, technické a služeb. 
Velký sál se zaplnil maturanty 

hned ze čtyř tříd. Na školním 
plese se nechali slavnostně 
dekorovat slušivou šerpou 
s lákavým označením Matu-
rant 2015.

Po zahájení plesu ředi-
telkou školy Irenou Jonovou 

ztichl sál očekáváním a na-
pětím. Zvolna jej zaplnila té-
měř stovka vyšňořených mla-
dých slečen a mužů ve sluši-
vých róbách a oblecích. Chví-
lemi bylo až dojemné sledo-
vat, jak maturanti prožívali 
svou poctivě secvičenou po-
lonézu. Konečně nastává tou-
žebný okamžik. Budoucí ob-
chodníci, podnikatelé, stro-
jaři a stavaři slavnostně při-
cházejí po červeném koberci, 
aby převzali od svých třídních 
učitelů a ředitelky školy re-
flektorem ozářené šerpy. Teď 
už jim schází jen „maličkost“ 
– úspěšně zvládnout matu-
ritní zkoušku a spolu s ní se 
odvážně vydat do opravdo-
vého života zbaveného iluzí 
a předsudků. „Ať se vám 
daří…!“ Stanislav JUGA

Moje pařížská 
revoluce
ANDREA SEDLÁČKOVÁ

„Září 1989. V Pol-
sku, Maďarsku pukají 
ledy, desetitisíce východ-
ních Němců prchají ze 
země, z perestrojkového 
Sovětského svazu při-
chází jedna nepředsta-
vitelná zpráva za dru-
hou, vše je v pohybu – jen 
v Československu se ja-
koby nic neděje.“ To je 
jen krátký úryvek z knihy, 
kterou vydalo nakladatel-
ství Prostor a která zachy-
cuje různorodé pocity stu-
dentky FAMU, autorky 
tohoto literárního doku-
mentu, která těsně před 
listopadem 1989 zůstává 
v Paříži. Knihu A. Sedláč-
kové lze také nazvat „čes-
kým románem“ konce 
tisíciletí.

Znáte je?

Vánoční odpoledne potěšilo děti, co neměly tolik štěs tí jako jiné
Třebaže jsou svátky klidu 

a pohody již za námi, 
chtěla bych se podělit o akci 
s názvem Vánoční odpo-
ledne, která umožnila dě-
tem po náročné onkologické 
léčbě a jejich vrstevníkům 
z dětských domovů a klo-
kánků z celé České republiky 
prožít třetí adventní neděli 
v atmosféře lásky, přátelství 
a vzájemného porozumění. 
V rámci charitativního pro-
jektu Radost dětem pro ně 
totiž v pražském Fóru Kar-
lín byl uspořádán již 4. ročník 
Vánočního odpoledne. Akci 
podpořila svou účastí bez ná-
roku na honorář řada zná-

mých českých osobností.
Letošního ročníku se zú-

častnilo na 350 onkologicky 
léčených dětí a zhruba 150 
dětí z dětských domovů, Fó-
rum Karlín tedy projas-
nilo na 500 rozzářených dět-
ských tváří. Patronkou Vá-
nočního odpoledne byla he-
rečka a moderátorka Tereza 
Kostková. Po jejím boku pro-
bouzeli dětskou radost známí 
čeští zpěváci: Monika Abso-
lonová, Adam Mišík, Martin 
Harich, Karel a Tereza Wag-
nerovi, děti z Talent School 
a mnoho dalších. Součástí 
odpoledne byla také spe-
ciální módní přehlídka, při 

níž vystupovaly v roli mode-
lek a modelů právě děti s on-

kologickými nemocemi.
Kateřina WICH
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Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury
1 Které z následujících slov obsahuje jinou předponu než 

ostatní slova?
A) předělat C) představit
B) předložit D) předsunout

Typ úlohy: uzavřená – s výběrem ze 4 alternativ (tzv. 
multiple-choice)
Řešení: A)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Celkem 106 dokumentárních filmů z produkce 44 zemí 

uvede letošní ročník Mezinárodního festivalu dokumentů 
o lidských právech Jeden svět, který začíná 6. března 
v Praze. Díky uváděným snímkům se během deseti festi-
valových dní bude moci pražské publikum podívat do 72 
zemí světa a seznámit se s tamní situací v oblasti lidských 
práv. Kromě festivalových „stálic“, jakými je Afghánistán, 
Bělorusko, Barma nebo Čína, nabídne Jeden svět 2014 po-
prvé i poměrně neobvyklá místa – například Salvador, Sý-
rii, Jemen, Grónsko či souostroví Maledivy.

(www.aktualne.cz, upraveno)

2 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je 
v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu 
(A), či nikoli (N):

A        N
2.1 Čínské filmy zabývající se lidskými právy budou le-

tošní festivalovou novinkou.
2.2 Na festival Jeden svět, který bude trvat deset dní, 

zavítají také diváci z Afghánistánu nebo Běloruska.
2.3 Letos na filmovém festivalu Jeden svět soutěžilo 

se svými filmy 72 zemí z celého světa, diváci mohli 
zhlédnout 106 filmů.

2.4 Čeští diváci budou mít v rámci festivalu možnost 
vycestovat do neobvyklých míst, například do Sal-
vadoru, Sýrie nebo Jemenu, a zažít tak na vlastní 
kůži tamní život.

Typ úlohy: uzavřená – svazek 4 dichotomických úloh
Řešení: 2.1 – N; 2.2 – N; 2.3 – N; 2.4 – N

3 Přiřaďte k vynechaným místům (*****) ve větách (3.1–
3.3) odpovídající slovo (A–E) tak, aby věty dávaly smysl:
(Každé slovo můžete přiřadit pouze jednou.)
3.1 Mezi ***** symboly patří žezlo a koruna. _____
3.2 Poddaní museli každý den těžce 

pracovat na ***** louce. _____
3.3 Kvůli králově lstivé a ***** povaze vznikalo 

na dvoře mnoho sporů. _____
A) panské D) panovačné
B) panické E) panovnické
C) panenské

Typ úlohy: uzavřená – přiřazovací
Řešení: 3.1 – E; 3.2 – A; 3.3 – D

4 Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je na-
psána pravopisně správně (A), či nikoli (N):

A        N
4.1 Bude rozumnější, když v místním mlýně své obilí 

už nikdy mlýt nenecháme.
4.2 Na stinné hrázy Kulíkova rybníka kvetou každo-

ročně pomněnky už začátkem května.

4.3 Kromě slyšení u uherského krále získali vyslanci 
cennou zkušenost i s jednání s římským císařem.

4.4 Za třicetileté války zemřelo v českých zemích 
mnoho obyvatel, při letošním výročí si však na ně 
nikdo ani nevzpomněl.

Typ úlohy: uzavřená – svazek 4 dichotomických úloh
Řešení: 4.1 – N; 4.2 – N; 4.3 – N; 4.4 – A

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5–6
Zvířata se stulila kolem Lupina. Z pahorku, kde ležela, 

krásně přehlédla okolní krajinu. Měla na dohled větší část 
plochy Farmy zvířat – dlouhou pastvinu, táhnoucí se až 
k silnici, louky, lesík, napajedlo, pole se zelenajícím se ječ-
menem a červené střechy budov statku s dýmem, stoupa-
jícím z komínů. Byl krásný jarní večer. Travinami a křovi-
nami živého plotu pronikaly zářivé paprsky zapadajícího 
slunce. Snad nikdy se jim farma – a s trochou překvapení 
si zvířata uvědomovala, že to je jejich vlastní farma, maje-
tek výlučně a jen jejich – nezdála být tak nádherným mís-
tem pro život.

(G. Orwell, Farma zvířat)

5 Který z následujících slohových postupů se ve výchozím 
textu uplatňuje nejvýrazněji?

A) popisný C) výkladový
B) úvahový D) informační

Typ úlohy: uzavřená – s výběrem ze 4 alternativ 
(tzv. multiple-choice)
Řešení: A)

6 Určete osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid 
u slova ležela:
(Posuzované slovo je ve výchozím textu zvýrazněno.)
Typ úlohy: otevřená
Řešení: 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas 

minulý, rod činný, vid nedokonavý

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
Budiž po pravdě řečeno: s krásou Neapole to je tak tro-

chu švindl. Neapol není krásná, pokud se na ni nedíváte 
zdálky. Zdálky to leží zlatě ve sluníčku, moře je modré, jak 
si jen můžete představit, tuhle napřed pěkná pinie, tamto 
modré je Capri, Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty, Sor-
rento daleko a čisťounce svítí, – bože, je to hezké. A pak se 
udělá soumrak, vše promodrá a proskočí světélky, a teď to 
je celý polokruh jiskřiček a po moři se nese loď a svítí zele-
nými, modrými, zlatými světly: bože, je to hezké! Ale pojď 
do města, člověče; putuj ulicemi, mrkej na vše českými ku-
kadly a těš se, jak můžeš, z malebnosti tohoto života; za 
chvíli ti bude z něho trochu nanic. Snad jsou ty ulice pito-
reskní; ale rozhodně jsou velmi ošklivé. Potloukáš se pod 
girlandami špinavého prádla, razíš si cestu mezi všelikou 
verbeží, osly, všiváky, kozami, dětmi, auty, koši se zeleni-
nou a jinými podezřelými svinstvy, dílnami, jež vyhřezly 
přes chodník do půl ulice, odpadky, plavci, rybami, drož-
kami, hlavaticemi, kameloty, načesanými holkami, uma-
zanými haranty rozvalenými na zemi; všecko se tlačí, po-
vykuje, řeže bez milosti do hovad, vyvolává, nabízí, řve, 
práská bičem a šidí. (K. Čapek, Italské listy)
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7 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se 

uplatňuje personifikace?
(Posuzované úseky jsou ve výchozím textu zvýrazněny.)

A) mrkej na vše českými kukadly
B) razíš si cestu mezi všelikou verbeží
C) Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty
D) s krásou Neapole to je tak trochu švindl

Typ úlohy: uzavřená – s výběrem ze 4 alternativ (tzv. 
multiple-choice)
Řešení: C)

8 Přiřaďte k následujícím významovým poměrům (8.1–
8.4) příslušné souvětí (A–F):
(Každé souvětí můžete přiřadit pouze jednou.)
8.1 poměr slučovací _____
8.2 poměr stupňovací _____
8.3 poměr odporovací _____
8.4 poměr důsledkový _____

A) Nejenže snědl celou svou porci, ale dokonce si 
i přidal.

B) Buď budete pracovat pořádně, nebo dostanete 
výpověď.

C) Petr je sice nejmladší z celé třídy, ale číst se naučil 
jako první.

D) Zabloudili jsme v horách, protože jsme s sebou 
neměli mapu.

E) Venku začal hustě padat sníh, a proto se začaly 
tvořit vysoké závěje.

F) Letos bylo u nás na Štědrý den mimořádně 
veselo, silvestr se také vydařil.

Typ úlohy: uzavřená – přiřazovací
Řešení: 8.1 – F; 8.2 – A; 8.3 – C; 8.4 – E

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9
Rozhledna Járy Cimrmana, která leží blízsko Moravské 

třebové, bude od června znovu otevřena. Zajímavá turis-
tická atrakce byla postavena na mírné vyvíšenině, z údolý 
ale není vidět, a tak si ji málo kdo všimne. (CZVV)

9 Přepište výchozí text bez pravopisných chyb:
(Čárky jsou ve výchozím textu zapsány správně.)
Typ úlohy: otevřená
Řešení: Rozhledna Járy Cimrmana, která leží blízko 

Moravské Třebové, bude od června znovu otevřena. Za-
jímavá turistická atrakce byla postavena na mírné vyvý-
šenině, z údolí ale není vidět, a tak si jí málokdo všimne.

10 Uspořádejte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla 
dodržena textová návaznost:

● Až na jedinou. S tou věcí totiž vůbec nebyli kamarádi. 
Uhádnete, co to je? Ano, hádáte správně. Je to klavírní 
křídlo Petrof, vyrobené v roce 1904. Rodiče přihlásili Gab-
rielu na klavír před třemi lety, ale ani za tři dlouhé roky si 
na sebe ti dva nezvykli.
● „Ale jde to, díky za optání, Gabrielo, jen ten červotoč 

ve mně hlodá, už mám uvnitř víc chodbiček, než je tunelů 
v pražském metru,“ odpověděl prádelník.
● Křídlo si neustále stěžovalo: „Ta holka nemá sluch, 

copak neslyší, jak příšerně hraje? Vždyť to zní, jako kdyby 
šlapala kočkám na ocas, a ne jako hudba od Beetho-
vena!!!“
● A takhle podobně se mohla bavit úplně se všemi věcmi 

v domě. Se všemi.
● Od svých desátých narozenin, kdy se Gabriela nau-
čila řeč věcí, se nikdy nenudila, i když zůstala sama doma. 
Vždycky si měla s kým popovídat. „Ahoj, prádelníku. Jak 
se daří?“ oslovila třeba prádelník. (J. Gaarder, Dívka s po-
meranči)

10.1 _____
10.2 _____
10.3 _____
10.4 _____
10.5 _____
Typ úlohy: uzavřená – uspořádací
Řešení: E – B – D – A – C

Zdroj: CERMAT

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zkuste štěs tí v soutěži s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

Unikátní mobilní aplikace na samovyšetření očí poprvé v Česku
Čím dál tím více lidí se 

potýká s dioptrickými va-
dami. V Česku nosí brýle 
zhruba 45 % populace. Lé-
kaři kladou velký důraz na 
preventivní vyšetření. Na 
pražské klinice DuoVize 
čeští lékaři společně s tech-
nology navrhli první mo-
bilní aplikaci v České re-
publice pro samovyšet-
ření zraku, a to k volnému 
využití široké veřejnosti. 
Ta umožní pomocí smart-
phonů základní vyšetření 

zraku ještě před návštěvou 
lékaře. Lidé si mohou otes-
tovat ostrost zraku, barvo-
cit, astigmatismus a one-
mocnění sítnice. Aplikace 
TEST ZRAKU je zdarma 
ke stažení na AppStore 
a GooglePlay.

Více na www.duovize.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak dlouho trvá laserová 
operace?

Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho vý-
herce, který obdrží poukaz 
na preventivní vyšetření očí 
v hodnotě 1 700,– Kč. Od-

povědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 15. ledna 2015. Do před-
mětu uveďte „OČI“.

DÁRKOVÝ POUKAZ  
NA PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ OCT 

V HODNOTĚ 1 700,- Kč

POUKAZ JE MOŽNÉ ČERPAT V OČNÍ KLINICE NEOVIZE BRNO NEBO V OČNÍ KLINICE DUOVIZE PRAHA.

Výherci soutěže KAPR: V. Knopová, R. Hajná, D. Zapletalová
Výherci soutěže ZUBY: E. Doležalová, A Feherová, Z. Kačírková, 

H. Jarošová, T. Obadalová
Výherci soutěže DECENTE: M. Petrovičová, D. Maronczaková

Výherci soutěže TÍLKO: O. Diessnerová, J. Fišarová, L. Maixnerová
Výherci soutěže MOJE: A. J íchová, E. Běličková, H. Puklová
Výherci PES: A. Jíchová, M. Hanáková, V. a V. Novákovi

Výhercům blahopřejeme.
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nabízí školám, školským 
zařízením, dalším pedagogickým 

institucím a orgánům státní 
správy ve školství odbornou 

publikaci

Roční kalendář ředitele školy – 
průvodce paragrafy a termíny 

s kalendářem
Autor Jiří Valenta

Nakladatelství PARIS Karviná představuje ojedinělou publikaci autora Ji-
řího Valenty s názvem Roční kalendář ředitele školy – průvodce paragrafy 
a termíny s kalendářem. Tento titul představuje výjimku ve srovnání s od-
bornými publikacemi, které autor spolu s nakladatelem tradičně nabízí 
v oblasti řízení škol a školských zařízení. Klade si za cíl vytvořit pro uživa-
tele přehled o termínech a úkolech, které při řízení školy a školského za-
řízení ukládají ustanovení právních předpisů. K jednotlivým datům v prů-
běhu kalendářního roku přiřazuje konkrétní úkoly a teprve u takto identifi-
kovaného úkolu v příslušném termínu přidává komentář, resp. výklad pří-
slušné části právního předpisu.

Publikace obsahuje termíny a s nimi spojené povinnosti vyplývající z usta-
novení té části právních předpisů, které lze souhrnně nazvat „školská le-
gislativa“ (tj. zejména ze školského zákona a z prováděcích předpisů vy-
daných ke školskému zákonu).

Základ publikace tvoří tzv. „mapy“, tj. karty ve formátu A3, které přehled-
ně v podobě kalendáře v jednotlivých měsících upozorňují na příslušné 
termíny a s nimi spojené povinnosti škol a školských zařízení. Samostat-
né uložení těchto karet v rámci publikace umožňuje např. umístění karty 
(tedy vlastně kalendáře) na místě, které bude mít uživatel na očích (např. 
na nástěnku, na desku stolu apod.), a tím i usnadnění lepšího přehledu 
o termínech a úkolech a jejich plnění.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje „mapy“ (kalendáře) v edi-
tovatelném formátu. To znamená, že uživatel si může pro příslušný kalen-
dářní měsíc doplnit své vlastní termíny dalšími úkoly a povinnostmi (pou-
hým vložením nového řádku v tabulce EXCEL), a celý kalendář pak použí-
vat buď přímo v počítači, nebo po vytištění jako vlastní „mapu“ (kalendář).

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatel-
ství Paris.

PARIS 9/2014, cena 450,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 260 stran, 
soubor 28 map ve formátu A3, CD-R s přílohami.

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks „Roční kalendář ředitele školy 
– průvodce paragrafy a termíny s kalendářem“

Přesná adresa pro fakturu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PSČ, město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. účtu  . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO  . . . . . . . . . . . . .  telefon  . . . . . . . . . . . . .

Datum objednávky  . . . . . . . . .  podpis (u organizací razítko)  . . . . . . . . . . . . .

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.
Nakladatelství a vydavatelství
Žižkova 2379, 734 01 Karviná – Mizerov
tel. 596 338 027, 604 264 590
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz

rosana_inz_skolstvi_90x125.indd   1 2.1.2007   14:30:23

Předplatné  Týdeníku  Školství
Týdeník ŠKOLSTVÍ, plný užitečných rad nejen pro pracovníky 

škol, objednávejte na www.tydenik-skolstvi.cz.
Objednávky inzertní plochy zasílejte na e-mail: 

Mullerova@tydenik-skolstvi.cz
Nově nabízíme umístění reklamy na našich 

webových stránkách.
Pro školy platí na otištění projektů z ESF 80procentní sleva.

Ceník a formáty inzerce najdete na 
www.tydenik-skolstvi.cz, nebo Vám je na vyžádání zašleme.

Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele 
projektů, které jsou spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem,  placený prostor s výraznou,  
80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce.

Neváhejte a kontaktujte nás na 
tel.: 224 233 041,  mobil: 774 73 94 84, 
e-mail: mullerova@tydenik-skolstvi.cz.

dadakce TýT deeníku ŠKOOOLSTVTVÍ přřipi raaviv la ppro řřešeše itelel

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

které chtě j í  prezentovat které chtě j í  prezentovat 
projekty ESFprojekty ESF


