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19. ledna

Uplynulo 46 let od upá-
lení Jana Palacha.

22.–23. ledna

V Praze v Domě od-
borových svazů proběhne 
republiková volební kon-
ference profesní sekce ne-
pedagogických pracovníků 
ČMOS pracovníků škol-
ství. Následující den pak 
bude mít volební konfe-
renci profesní sekce střed-
ních škol. Obě konference 
budou volit své zástupce 
na sjezd školských odbo-
rů, který proběhne letos 
v květnu.

23. ledna

Začínají regionální kola 
ankety o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos. První 
proběhne v Liberci v parku 
iQLANDIA. O postup do 
semifinále se zde utká pět 
učitelek a jeden učitel. 
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„Má-li problém řešení, je zbytečné si dělat starosti, nemá-li řešení, pak jsou starosti zbytečné.“
Tibetské rčení

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

V tomto čísle najdete:

Řešíme problémy ve prospěch zaměstnanců škol
Kolegové v regionech jsou v těchto dnech v kontaktu s představiteli krajských 
úřadů, neboť vrcholí práce na rozpisu rozpočtu regionálního školství pro rok 
2015. Měli by v případě potřeby aktivně zasáhnout do diskuze o podobě kraj-
ských normativů. Zároveň by měli pečlivě sledovat, jak jsou rozepisovány pro-
středky na zvyšování platů prostřednictvím rozvojového programu.

Měli bychom tak získat 
zpětnou vazbu, jak fi-

nanční prostředky na navý-
šení platů zaměstnanců regio-
nálního školství doputovaly 
do jednotlivých škol a škol-
ských zařízení.

Jak jsem uvedl, letošní na-
výšení platů je realizováno ni-
koli normativně, ale prostřed-
nictvím rozvojového pro-
gramu. Odborový svaz toto 
opatření neodmítá, protože 
si od něj slibuje transparentní 
rozdělení finančních pro-
středků podle reálného počtu 
zaměstnanců. Věříme, že toto 

opatření napomůže k tomu, 
že nebude docházet k neodů-
vodněnému snižování nená-
rokových složek platu. Podle 
ministerstva školství, a my 
nemáme důvod mu nevěřit, 
není v letošním roce objek-
tivní důvod ke krácení osob-
ních příplatků, jestliže nedo-
jde ke snížení výkonů, tedy 
počtu žáků dané školy.

To je důležitý úkol našeho 
odborového svazu – mapovat 
situaci a pomoci řešit možné 
problémy ve prospěch za-
městnanců škol.

V těchto dnech se také 

rozhoduje o změnách škol-
ské legislativy. Minulý týden 
o vládním návrhu novely škol-
ského zákona diskutovali po-
slanci školského výboru. Je 
zde několik bodů, které vyvo-
lávají diskuzi, zejména § 16, 
který se týká vzdělávání žáků 
se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Navrhované kroky 
by totiž podle řady pedagogů 
zkomplikovaly práci uči-
telů zejména základních škol 
a především situaci žáků, kteří 
by nově měli získávat různou 
míru podpory v závislosti na 
svém handicapu. Teprve po 

vyčerpání všech stupňů této 
podpory by žák mohl být pře-
veden z běžné školy do školy 
speciální. Velmi se obáváme 
toho, že to bude mít negativní 
dopad na samotné děti a na 
jejich vztah k další cestě ve 
vzdělávání.

Navíc jsem přesvědčen, že 
naše školy na podobné změny 
nejsou dostatečně připra-
veny. Věřím, že zákonodárci 
si jsou vědomi, že toto opat-
ření nemůže platit od příštího 
školního roku, a že účinnost 
tohoto paragrafu posunou. 
Je totiž potřeba nejdříve vy-
tvořit nezbytné podmínky, 
aby se možná dobře míněné 
myšlenky neobrátily v nepro-
spěch žáků a jejich učitelů.

František DOBŠÍK
předseda ČMOS pracovníků školství
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Zdřímnutí po učení má pozitivní vliv na paměť dítěte
Spánek po učení má pozi-

tivní vliv na dlouhodobou 
paměť i u velmi malých dětí. 
Zjistily to psycholožky z ně-
mecké Bochumi a britského 
Sheffieldu. Dosud byl přitom 
tento efekt prokázán jen u do-
spělých. Z výsledků, které věd-
kyně zveřejnily v americkém 
časopisu Proceedings, vy-
plývá, že vzpomínky a fakta 
se v mozku dětí ukládají lépe, 
když se po událostech boha-

tých na nové poznatky děti 
prospí.

Psycholožky navštěvo-
valy doma více než 200 dětí 
a zkoumaly u nich schop-
nost zapamatování s pomocí 
„maňáskového testu“. Při 
první návštěvě dětem s po-
mocí loutek přehrávaly určité 
situace. Při dalším setkání po-
zorovaly, které z těchto dějů 
se děti pokoušely napodobit, 
když znovu spatřily maňáska. 

Část dětí si do čtyř hodin po 
představení alespoň na půl 
hodiny schruplo, ostatní nešly 
spát vůbec, nebo si zdřímly 
jen velmi krátce.

Ty děti, které se prospaly, 
dokázaly napodobit výrazně 
více dějů. Zcela jinak na tom 
byly děti, které zůstaly vzhůru. 
Ty si podle studie nepama-
tovaly, co jim ženy předtím 
s loutkami předváděly.

 čtk

Odkladů ubývá
Odkladů školní docházky 
mírně ubývá. Počet dětí, 
které v řádném termínu 
nenastoupily do první 
třídy, se v mateřských 
školách v uplynulém škol-
ním roce meziročně snížil 
o 2,8 procentního bodu. 
Tyto děti představovaly 
pětinu dětí v mateřských 
školách, vyplývá z údajů 
zveřejněných ve výroční 
zprávě České školní in-
spekce. čtk

Jím jako Konžan
Jste učitel nebo vedete 
skupinku dětí či mladých 
lidí? Zajímáte-li se o roz-
vojovou problematiku, 
pak se můžete  zapo-
jit do kampaně Dnes jím 
jako Konžan. Více infor-
mací  na www.adopcena-
blizko.cz/dnes-jim-jako. lp

Oranžové schody
Základní a střední školy 
mají i letos možnost zís-
kat peníze na odstranění 
bariér, obce a města pak 
na sázení či obnovu alejí 
a stromořadí. Zájemci 

o podporu Nadace ČEZ 
mohou až do polo-
viny února žádat o pří-
spěvky z grantových 
řízení Oranžové schody 
a Stromy. Více na www.
nadacecez.cz. vs

Program na prázdniny
Výukové a popularizační 
centrum Masarykovy uni-
verzity Bioskop připravilo 
na jarní prázdniny pro-
gram pro žáky i učitele. 
Školákům umožní odha-
lit tajemství světa buněk, 
pedagogové získají nové 
poznatky o metodě po-
lymerázové řetězové re-
akce a jejím využití. Cílem 
je přitáhnout děti a mladé 
lidi ke studiu přírodověd-
ných oborů. čtk

Zápisník

„Vzali nám ho bez problémů. A bodejť ne, k zápisu se připravoval spolu s nejstarší 
sestrou, která letos bude dělat přijímačky na gympl!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Ředitelé mateřských a základních škol budou možná méně učit
Ředitelé mateřských a zá-

kladních škol se od škol-
ního roku 2016/2017 možná 
dočkají snížení vyučovací po-
vinnosti, po němž dlouhodobě 
volají. Počítá s tím návrh na-
řízení vlády z dílny minister-
stva školství. Ředitelé mateř-
ských a základních škol podle 
jeho důvodové zprávy sou-
stavně kritizují současný stav, 
kdy předepsaný rozsah vyučo-
vacích hodin neodpovídá čím 
dál tím vyšším nárokům na vý-
kon ředitelské funkce.

Zatímco ředitelé střed-
ních škol mají dlouhodobě 
povinnost učit maximálně šest 
hodin týdně, což by mělo zů-
stat zachováno, vedoucí pra-
covníci mateřských a základ-
ních škol musejí pracovat 
s dětmi mnohem více času. 
Ministerstvo školství v důvo-
dové zprávě upozorňuje, že 
se výše ředitelských úvazků 

neměnila více než dvacet let. 
Mezitím přitom školy zís-
kaly právní subjektivitu, což 
ředitelům přineslo více pra-
vomocí a s tím souvisejících 
povinností.

V případě mateřských 
škol by se požadavky na pří-
mou práci ředitelů s dětmi 
měly snížit o tři až čtyři ho-
diny týdně.

Vyučovací hodiny, které 
by ředitelům ubyly, by mu-
seli převzít řadoví učitelé. 
Z toho vyplývají finanční ná-
roky, které ministerstvo škol-
ství odhaduje na více než 584 
milionů korun ročně. Počítá 
s tím, že by měly být hrazeny 
z vládní rozpočtové rezervy, 
s čímž však nesouhlasí minis-
terstvo financí. čtk

Vzpomínka na Jana Palacha
Každoroční univerzitní vzpomínkové akce při příležitosti 

výročí sebeupálení studenta Jana Palacha mělo tentokrát 
téma Obrazy Jana Palacha v umění. Jejich vyvrcholením byl 
páteční pietní akt u Palachovy busty před budovou Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právě v pátek 16. ledna 
uplynulo 46 let od památného činu tohoto studenta.

Několik akcí pro veřejnost připravila studentská rada Filo-
zofické fakulty UK, například filmový kritik Jan Kolář komen-
toval dokumenty Jan 69 a Spálený fešák z let 1969 a 2011, pro-
běhl komponovaný večer na téma Jan Palach v literatuře a fo-
tografiích a byla sloužena i mše v kostele Nejsvětějšího Salvá-
tora. čtk
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Ministr školství Marcel Chládek v květnu loňského 
roku poprvé hovořil o možnosti zavedení preventiv-
ních prohlídek žáků ve školách. Podle něj by měly 
být součástí projektu Zdravý životní styl. Zatím se 
o nich jen uvažuje. Co však na to říkají pediatři a pře-
devším ředitelé škol? Zde jsou jejich názory.

Taťana ZAVŘELOVÁ
dětská lékařka

Zavedení povinných pre-
ventivních prohlídek v zá-
kladních školách by bylo pro-
blematické a myslím, že my 
jako obor budeme proti. Na-
víc preventivní prohlídky ze 
zákona platí zdravotní pojiš-
ťovny pouze registrujícímu 
praktickému lékaři pro děti 
a dorost. My praktičtí lékaři 
pro děti a dorost jsme byli 
rádi, že se tento systém škol-
ních prohlídek zrušil, pro-
tože tzv. školní lékař dítě po-
řádně neznal, pokud nebylo 
jeho pacientem, neznal ro-
dinu, problémy dítěte ani 
případnou léčbu dítěte.

Rozhodně je lepší vyšet-
řit dítě v klidu v ordinaci než 
ve škole. Navíc zdravotní 
problémy dítěte lze sdělo-
vat pouze rodičům, nikoliv 
učitelům.

Karel PAVLÍK
ZŠ Mikulov

Zajišťování preventivních 
prohlídek pro děti ve ško-
lách bych považoval za ne-

koncepční krok. Každé dítě 
má přece svého zákonného 
zástupce a případný dohled 
bych nechal na dětských lé-
kařích. Ti mají určitě nej-
větší přehled o jednotlivých 
dětech. A už vůbec si nedo-
vedu představit, že by to pat-
řilo k povinnostem školy.

Zdeněk DOLANSKÝ
ZŠ Koloděje

O tomto záměru 
zatím nic kon-
krétnějšího ne-
vím. Pokud by 
ale škola měla 
zajišťovat pre-
ventivní pro-
hlídky dětí, ne-
považoval bych 
to za šťastné z ně-
kolika důvodů.

1. V současné době má 
hodně rodičů již „svého“ ro-
dinného lékaře nebo ale-
spoň pečlivě vybraného pe-
diatra. Myslím, že by se ro-
dičům nelíbilo povinně posí-
lat dítě k „nějakému dokto-
rovi“, kterého neznají a ne-
vybrali si ho.

2. Pokud by prohlídky 
měly probíhat ve škole, tak 
malé školy, jako je ta moje, 
by měly problém s místností 
– ordinací. Prostě nemáme 
prostor.

3. Pokud bychom mu-
seli hromadně chodit se tří-
dou k nějakému lékaři, opět 
to naruší výuku a u vesnic-
kých škol může být problém 
i s dosažitelností pediatrické 
ordinace.

4. V neposlední řadě si 
myslím, že péče o vlastní 
dítě je povinností rodičů. 
Co ještě by měla dělat škola 

místo rodičů? Vždyť již 
nyní značně suplu-

jeme rodičovskou 
výchovu napří-
klad při učení 
elementárních 
návyků či pra-
videl slušného 

chování, která 
by děti měly znát 

z domova, nebo za-
jišťováním volnočaso-

vých aktivit, které někteří 
rodiče chápou jako hlídání 
jejich dětí v době jejich pra-
covní vytíženosti.

Alfred TELLER
ZŠ Vinoř

Se zajišťováním preven-
tivních prohlídek školou ne-
souhlasím. Každé dítě má 

svého lékaře a rodiče, jejichž 
povinností je o dítě pečovat.

Milan HAUSNER
ZŠ Lupáčova, Praha
Preventivní prohlídky 

jsou především zdravotnic-
kým úkonem včetně jejich 
administrace. V době, kdy 
spádovost není závazná a ro-
dič si má právo vybrat svého 
lékaře, bude realizace tako-
vých prohlídek poměrně slo-
žitá, prakticky skoro nereali-
zovatelná. Otázkou zůstává 
také význam preventivní 
prohlídky, pokud není u lé-
kaře, který dítě dlouhodobě 
sleduje. Pokud by prohlídky 
byly nepovinné, vyvolá to 
také neřešitelné organizační 
problémy s vlastní logistikou 
v době prohlídky.

Na druhé straně by ta-
kové prohlídky mohly zna-
menat efektivní screening 
a účinný nástroj předcházení 
vážnějším nemocem.

Miloš NOVOTNÝ
ZŠ Nemyčeves

O zavedení preventivních 
prohlídek do škol jsem zatím 
nic neslyšel. Ale názor mám 
jasný. Preventivní prohlídky 
do škol nepatří.

Jiřina TRUNKOVÁ
ZŠ Mšeno

Domnívám se, že preven-
tivní prohlídky dětí by si měli 
zajišťovat rodiče, respektive 
zákonní zástupci. Lékař jim 
rovnou může sdělit, zda je 
dítě v pořádku, nebo naopak 
bude potřeba další vyšet-
ření. Nevím, jak by se to rea-
lizovalo v případě, že v místě, 
kde je škola, nemá pediatr 
ordinaci. A navíc v současné 
době mají děti různé ošet-
řující lékaře v různých mís-
tech. Co se týká zubních lé-
kařů, mám stejný názor jako 
o kontrolách u pediatra. Ne-
popírám, že někdejší povinné 
preventivní prohlídky měly 
svůj význam, ale... Povinno-
sti vyplývající v současné době 
z mnoha „utažených“ legisla-
tivních opatření, například 
BOZ během cesty k lékaři, 
souhlas rodičů, vykazování 
činnosti pedagogického do-
provodu a mnohé další, jsou 
asi dost výmluvné. Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Názory se shodují: preventivní prohlídky zpět do škol v žádném případě
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Základní školy volají po rovných podmínkách pro běžné žáky
Nejen volba delegátů na květnový sjezd školských odborů, ale také palčivé otázky, které řeší základní školství, 
byly obsahem republikové volební konference profesní sekce základního školství ČMOS pracovníků školství.

Překvapivě nejvíc času 
zabrala diskuze k nove-

le školského zákona, k je-
ho paragrafu 16, který se za-
bývá problematikou inklu-
ze žáků se zvláštními vzdě-
lávacími potřebami. Ukáza-
lo se, že současný stav, kdy 
jsou do hlavního proudu zá-
kladního školství bez roz-
myslu včleňováni i velmi ne-
mocní či mentálně postižení 
jedinci, nepřináší nic dobré-
ho pro nikoho. Školy začína-
jí řešit problém, jak takto na-
míchané třídy s jednou uči-
telkou a bez potřebných asi-

stentů pedagoga zvládnout. 
„Jsme městská sídlištní ško-
la, dříve výběrová, zaměře-
ná na jazyky. V letoš-
ní první třídě mám 
26 dětí, z nichž jen 
osm je zdravotně 
a mentálně v po-
řádku. Jinak tam 
mám například 
dítě po náročné 
operaci srdce, dva 
těžké epileptiky, tři sil-
né astmatiky, z nichž jeden 
je alergický na průvan, tak-
že musím hlídat, aby ve tří-
dě průvan nebyl. Mám i žá-

ka s rysy autismu, dva žáky 
s lehkou mozkovou dysfunk-
cí, jedno dítě se střední a dva 

s lehkou mentální re-
tardací. Třináct dě-

tí má těžkou vadu 
řeči. S takovou 
třídou pracuji 
bez asistenta pe-
dagoga, protože 

na něho nejsou 
peníze,“ shrnuje si-

tuaci ve své třídě Danie-
la  Niederlová z Jablonce nad 
Nisou. „ Dostali jsme se do 
situace, že si začali stěžovat 
rodiče těch osmi zdravých 

dětí, protože při návštěvě 
v naší hodině viděli, že jejich 
děti nemají šanci se vzdělá-
vat, jak potřebují,“ doplňuje 
učitelka. A není s tímto pro-
blémem sama. Podle ohlasu 
přítomných začíná být tako-
vá situace ve školách běžná. 
Souvisí to také s tím, že ro-
diče diagnózy svých dětí do-
předu škole nenahlásí. Sice 
mají vyšetření pedagogicko-
-psychologické poradny, ale 
nemají povinnost s výsledky 
vyšetření školu seznámit. To 
by se mělo změnit.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Kvalita předškolního vzdělávání je u nás na vysoké úrovni
Profesní sekce předškolního vzdělávání odborového svazu pracovníků školství dokazuje, jak bylo už při zalo-
žení nových školských odborů v roce 1990 prozíravé rozhodnutí o profesním zaměření svazu.

Potvrdilo to i jednání re-
publikové konference 

této sekce. Kromě volby de-
legátů na VII. sjezd odboro-
vého svazu se všechny body 
programu týkaly problema-
tiky mateřských škol. Jed-
nání mělo vysoce odborný 
ráz, delegátky konference si 
z Prahy odvezly spoustu uži-
tečných informací.

Velkou pozornost vzbu-
dila Irena Borkovcová z Čes-
ké školní inspekce, která 
ukázala jak pozitivní aspek-
ty práce mateřských škol, 
tak jejich nedostatky, které 
vyplynuly z inspekčních šet-
ření v loňském školním ro-

ce. Zaujalo i vystoupení Ja-
roslavy Vatalové z minister-
stva školství, která hovořila 
o záměrech MŠMT v oblas-
ti předškolního vzdělávání.

Sekce předškolního vzdě-
lávání patří v odborovém sva-
zu k podnětným, velmi pra-
covitým a odborně zdatným, 
což dokazuje svou každo-
denní činností. Spolupra-
covala například na přípra-
vě veřejného slyšení v Sená-
tu, zpracovávala připomín-
ky ke společnému výkladu 
k neodůvodněnému přeřa-
zování učitelek mateřských 
škol z 9. do 8. platových tříd, 
dlouhodobě se zabývala ná-

vrhy na ustanovení tzv. dět-
ských skupin, které ve všech 
jejich podobách od samého 
začátku kritizovala, vyjadřo-
vala se ke Strategii MŠMT 
do roku 2020, zabývala se 
návrhem kariérního systému 
i reformou financování regio-
nálního školství. Sekce vždyc-
ky hájila zájmy mateřských 
škol a poukazovala na mož-
né problémy, které navrho-
vané změny mohou přinést. 
Ne vždy se jí podařilo uspět, 
ale není pochyb o tom, že její 
argumenty byly vždy v zájmu 
předškolního vzdělávání.

Z jednání konference vy-

plynulo, že největším problé-
mem v současné době je při-
jímání dvouletých dětí do 
mateřských škol a vysoké po-
čty dětí ve třídách, ale třeba 
i výše úvazků učitelek a ře-
ditelek mateřských škol, ne-
jasnosti kolem zavedení po-
vinného předškolního vzdě-
lávání apod.

Delegátky konference se 
jednoznačně shodly na tom, 
že předškolní vzdělávání je 
u nás i ve srovnání se zahra-
ničím na vysoké úrovni a že 
musí společně usilovat o to, 
aby to platilo i nadále.

Karla TONDLOVÁ

Dvouleté děti v mateřských školách
Jednání konference profesní sekce předškolního vzdě-

lávání se zabývalo i problémem přijímání dvouletých 
dětí do mateřských škol. Ministerstvo školství připouš-
tí, že každé dítě má právo na mateřskou školu, ale upo-
zorňuje, že mateřská škola musí mít k přijetí dvouletých 
dětí odpovídající materiální i personální podmínky. Ne-
ní možné, aby učitelka měla ve třídě 28 dětí, z toho osm 
dvouletých. Vše je v kompetenci, ale i na zodpovědnosti 
ředitelky mateřské školy, a to i v případě, že dojde k ja-
kýmkoliv občanským sporům. kat

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO: Karla TONDLOVÁ
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Má hodina tělocviku navíc smysl, nebo jde jen o líbivé gesto?
Od příštího školního roku začne pilotní projekt, který nabídne dětem ve školách jednu hodinu pohybu týd-
ně navíc. Tato třetí hodina tělocviku bude dobrovolná, bude mít formu her a ministerstvo školství vytvoří 
pro školy podmínky na zaplacení trenérů a metodiků. Tuto informaci sdělil počátkem roku ministr školství 
Marcel Chládek.

Již při prvním náznaku 
snahy o rozšíření tělesné 

výchovy ve školách se zvedla 
vlna polemiky. Jde o chytlavé 
téma, na něž má názor každý, 
ať učitel, či ředitel školy, rodič, 
nebo žák. Na otázku, zda ho-
dina tělocviku navíc může po-
zitivně ovlivnit vztah školáků 
k pohybu, jsem hledala odpo-
věď i já.

„Třetí hodina tělocviku 
zase bude na úkor vyučování 
hlavních předmětů. Proč mi-
nisterstvo školství nesloučí 
hodiny občanské a rodinné 
výchovy, případně dalších vý-
chov, kde se učí totéž, aby se 
prostor pro další hodinu tě-
locviku nejdřív vytvořil? Spíš 
bych uvítala navíc hodinu ma-
tematiky, při současné časové 
dotaci se nedá učivo pořádně 
procvičit,“ vyjadřuje svůj ná-
zor Jaroslava Mokrá, učitelka 
matematiky z Prahy. „Navíc 
by se mělo rozlišovat, zda se 
jedná o městskou, nebo ves-
nickou školu. Myslím, že děti 
na vesnici mají pohybu venku 
dost,“ doplňuje zkušená 
učitelka.

Zajímavý názor na věc má 
Roman Behún, ředitel a sho-
dou okolností také učitel tělo-
cviku Základní školy pod Sva-
tou Horou v Příbrami, školy 
s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy, zaměřené na volej-
bal: „Jako tělocvikář bych třetí 
vyučovací hodinu tělocviku sa-
mozřejmě uvítal, ale jako ředi-
tel školy bych měl velké pro-
blémy, jak hodiny tělocviku 
navíc do rozvrhu tělocvičny 
dostat. Asi bychom museli učit 
od sedmi ráno a přidat i pátky 
odpoledne. Možná by výcho-
diskem byla změna týdenní 
dotace hodin, kam by se tělo-
cvik musel zařadit například 
na úkor etické výchovy nebo 
dalších společenských před-
mětů. Těžko bychom mohli 
krátit hodiny matematiky 
nebo jazyků.“

„Osobně bych přidala 
spíše hodinu matematiky nebo 
českého jazyka než tělocviku. 
Pokud by se ta hodina tělo-
cviku navíc zavedla, museli by-
chom nejdřív řešit otázku, na 
úkor čeho,“ je přesvědčena 
Miroslava Klímová, ředitelka 
ZŠ a MŠ Buchlovice, 
městečka s dvěma 
a půl tisíci obyva-
tel blízko Uher-
ského Hradiště. 
„Myslím si, že 
třetí hodina tělo-
cviku nevyřeší to, 
co se od ní očekává, 
tedy více pohybu pro školáky. 
Děti, které se tělocviku vyhý-
bají, nosí na něj stále omlu-
venky, se budou vyhýbat i ho-
dině navíc. Rozvíjet potřebu 
pohybu by měli u svých dětí 
především rodiče. Pokud jsou 
děti vedeny ke sportu, tráví 
s rodiči víkendy na kole nebo 
na lyžích, stane se pohyb je-

jich přirozenou potřebou na 
celý život. Pokud se děti s ro-
diči povalují u televize nebo 
brouzdají po obchodních cen-
trech, my ve škole to tělocvi-
kem nezachráníme,“ vystihla 
jádro problému M. Klímová 
a pokračuje: „Vidím ještě je-
den problém, a to, že děti pre-
ferují jiné pohybové aktivity 
než ty, které se provozují v ho-
dinách tělocviku. Ne každý je 
nadšený z toho, když má na 

čas uběhnout 100 metrů. Ne-
musí se vejít do požadovaných 
tabulek výkonů a hrozí mu 
snížená známka z tělocviku, 
i když se ve volném čase vě-
nuje třeba jízdě na kole nebo 
street dance. Záleží hodně 
na osobě tělocvikáře, jestli 

žene děti jen do vý-
konů, a tím je zcela 

znechutí.“
Tomu, že by 

se měl zároveň 
měnit obsah ho-
din školního tě-

locviku,  fandí 
i Český atletický svaz 

se svým projektem Atletika 
pro děti do škol. Hodiny tě-
locviku na prvním stupni zá-
kladních škol by tak mohly 
obohatit prvky atletiky. Pro 
děti mladšího školního věku 
je hlavní výhodou atletiky 
její všestrannost. Běhy, skoky 
a hody jsou také dobrým zá-
kladem pro případný přechod 

k jiným sportům. V tomto 
projektu chce svaz využít me-
todiku a speciální náčiní a ná-
řadí určené pro děti od pěti 
do jedenácti let. „Byli bychom 
rádi, kdyby nový projekt napo-
mohl tomu, aby děti ve ško-
lách tělocvik nejen bavil, ale 
aby pochopily, jak důležité je, 
že se pohyb stane součástí je-
jich životního stylu,“ uvedla 
koordinátorka projektu Iveta 
Rudová.

Na to navazuje další ak-
tivita ministerstva školství, 
a to snaha obnovit také školní 
hřiště, na jejichž rekonstrukci 
chce ministerstvo rozdělit 
100 milionů korun. Počítá se 
s tím, že by hřiště měla být 
pro děti otevřená i v odpoled-
ních hodinách. K tomu je však 
třeba doladit legislativu, za 
bezpečnost na školním hřišti 
totiž odpovídá i po vyučování 
ředitel školy.

A co na třetí hodinu tělo-
cviku říkají ti, jichž se týká nej-
více, tedy samotní žáci? „Jo, 
to bude super, to bych chtěla. 
Proč? No aspoň bychom se 
trochu míň učili. Mě tělocvik 
baví, běháme, hrajeme volej-
bal. Ze všeho jsme zkoušení 
i na známky, ale mně to celkem 
jde,“ těší se z pohybu čtrnácti-
letá Sofie, žákyně osmé třídy 
jedné pražské sídlištní školy.

„No to snad ne? Jsem 
proti těláku i teď, nebaví mě, 
co v hodinách děláme, ne-
snáším vybíjenou, rozcvičky 
a různé dětské sportovní hry. 
V naší třídě skoro nikdo tě-
lák nemá rád, ani Dominik, 
co se hlásí na sportovní školu. 
V sedmé třídě jsme měli uči-
tele tělocviku, který nás do-
konce písemně zkoušel z pra-
videl basketu nebo volejbalu. 
To mi přišlo dost na hlavu. 
Radši bych měla odpoledne 
kroužky, které si sama vyberu. 
Ráda tancuju, a tak už několik 
let zkouším různé styly,“ za-
znívá nekompromisně od pat-
náctileté Veroniky, žákyně de-
váté třídy školy ve starší praž-
ské zástavbě.

Na rozdíl od ní si myslím, 
že právě tento ministerský ná-
pad má něco do sebe. Samo-
zřejmě pokud se školní tělo-
cvik konečně oprostí od ne-
smyslného známkování a při-
bude trochu opravdové ra-
dosti z pohybu. To bych školá-
kům moc přála.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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FOTO: Petr MERTA

Platy v rozpětí ve školství
Za jakých podmínek je možno zaměstnancům 
ve školství určovat platy v rozpětí, bez ohledu na 
počet let získané praxe?

Odpověď  na uvede-
nou otázku vyplývá z 

§ 6 odst. 1 nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, 
kde se stanoví:

„Zaměstnavatel může 
určit platový tarif v rámci 
rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nej-
vyšší platový stupeň příslušné 
platové třídy zaměstnanci za-
řazenému do a) první až páté 
platové třídy nebo b) šesté 
a vyšší platové třídy, který 
vykonává umělecké, umě-
leckotechnické, umělecko-

-pedagogické práce, čin-
nost sportovce nebo trenéra 
nebo práci výkonného letce, 
pokud okruh zaměstnanců, 
jichž se tento způsob určení 
platového tarifu týká, a pra-
vidla pro určení platového 
tarifu v rámci rozpětí nej-
nižšího až nejvyššího plato-
vého stupně příslušné pla-
tové třídy sjedná v kolektivní 
smlouvě nebo stanoví vnitř-
ním předpisem.“

Citované znění § 6 odst. 1 
vládního nařízení č. 564/2006 
Sb. nabylo účinnosti dnem 
1. listopadu 2014.

Vít BERKA

Zákon o dětské skupině
Byl již publikován zákon o dětské skupině? Kdy 
tento zákon nabývá účinnosti?

Ve Sbírce zákonů České 
republiky, částce 105 ro-

zeslané dne 14. listopadu 
2014 je publikován zákon 
č. 247/2014 Sb., o poskyto-
vání služby péče o dítě v dět-
ské skupině a o změně sou-
visejících zákonů. V uve-
dené Sbírce je zároveň pu-
blikováno usnesení Posla-
necké sněmovny č. 248/2014 
Sb. k tomu zákonu, v němž 
se uvádí: „Poslanecká sně-
movna setrvává na zákonu 
o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zá-
konů přijatém Parlamentem 
dne 23. září 2014 a vráceném 
prezidentem republiky dne 
9. října 2014.“

V § 32 zákona č. 247/2014 
Sb. se stanoví, že „tento zá-
kon nabývá účinnosti dnem 
1. září 2014“. Zákon byl však 

publikován 14. listopadu 
a tohoto dne nabyl platnosti. 
V zákoně uvedená doba účin-
nosti tak předchází dni nabytí 
platnosti, což je právně nepří-
pustné. Ustanovení § 32 zá-
kona o nabytí jeho účinnosti 
(která ale předchází dni pu-
blikace zákona ve Sbírce zá-
konů, to je dni 14. 11. 2014) 
je proto absolutně neapliko-
vatelné. Zákon č. 247/2014 
Sb. pak nabývá účinnosti bez 
ohledu na ustanovení § 32, 
to je 15. dnem po vyhlášení 
ve Sbírce zákonů ČR (viz § 3 
odst. 3 zákona č. 309/1999 
Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 
mezinárodních smluv). Pro-
tože byl zákon č. 247/2014 
Sb. ve Sbírce zákonů vyhlá-
šen dne 14. listopadu 2014, 
nabyl účinnosti dnem 29. lis-
topadu 2014.

Vít BERKA

Přerušení provozu školky
Podle jakých pravidel se postupuje v případě pře-
rušení nebo omezení provozu mateřské školy?

Přerušení nebo ome-
zení provozu mateřské 

školy upravuje § 3 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb., o předškol-
ním vzdělávání. V § 3 odst. 1 
vyhlášky se stanoví:

„Provoz mateřské školy 
lze podle místních podmínek 
omezit nebo přerušit v mě-
síci červenci nebo srpnu, po-
případě v obou měsících. 
Rozsah omezení nebo přeru-
šení stanoví ředitel mateřské 
školy po projednání se zřizo-
vatelem. Ředitel ve spolu-
práci se zřizovatelem záro-
veň projedná s řediteli jiných 
mateřských škol v obci mož-
nosti a podmínky předškol-
ního vzdělávání dětí mateř-
ské školy v jiných mateřských 
školách po dobu omezení 
nebo přerušení provozu. In-
formaci o omezení nebo pře-
rušení provozu zveřejní ředi-
tel mateřské školy na přístup-
ném místě ve škole nejméně 
dva měsíce předem; záro-
veň zveřejní výsledky projed-
nání podle věty třetí, popří-

padě také informaci o mož-
nostech a podmínkách zajiš-
tění péče o děti v souladu se 
zvláštním právním předpisem 
v době omezení nebo přeru-
šení provozu.“

Pokud jde o zvláštní 
právní předpis, odkazuje 
se ve vyhlášce na zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání. V § 3 
odst. 2 uvedené vyhlášky se 
pak stanoví, že provoz mateř-
ské školy je možné ze závaž-
ných důvodů a po projednání 
se zřizovatelem omezit nebo 
přerušit i v jiném období než 
stanoveném v odst. 1 (tedy 
nejen v měsíci červenci nebo 
srpnu). Za závažné důvody se 
považují organizační či tech-
nické příčiny, které znemož-
ňují řádné poskytování před-
školního vzdělávání. Infor-
maci o omezení nebo přeru-
šení provozu zveřejní ředitel 
mateřské školy na přístup-
ném místě neprodleně poté, 
co o omezení nebo přerušení 
provozu rozhodne. Vít BERKA

Jak je zajištěna kontrola?
Jakým způsobem zajišťuje zákon o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině provádění 
kontroly, jak poskytovatelé plní své povinnosti?

Provádění v dotazu zmí-
něné kontroly upra-

vuje § 21 zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zá-
konů, kde se stanoví:

„(1) Plnění podmínek 
stanovených tímto zákonem 
pro poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a po-
vinností stanovených tímto 
zákonem nebo na základě 
tohoto zákona poskytova-
teli kontroluje s výjimkou 
kontroly hygienických poža-

davků na stravování, prostory 
a provoz Státní úřad inspekce 
práce a oblastní inspektoráty 
práce.

(2) Plnění hygienických 
požadavků na stravování 
podle § 8 a hygienických po-
žadavků na prostory a provoz 
podle § 15 kontrolují krajské 
hygienické stanice.“

V návaznosti na tuto 
úpravu kontroly byl změ-
něn i zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, a zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví. Vít BERKA
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Vlastní činností se děti učí prostorové představivosti
V závěru loňského roku jsem se zúčastnila kurzu Prostorová tvorba a keramika v mateřské škole, 
který byl realizovaný Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci 
Projektu profesní podpory pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání.

Tento kurz mi pomohl 
uvědomit si, co všechno 

obsahuje prostorová předsta-
vivost – jinými slovy schop-
nost myšlenkové orientace 
v prostoru, kterou je nutné 
rozvíjet již u dětí v mateř-
ské škole. Pokud nejsou děti 
správně motivovány a dispo-
zice k prostorové představi-
vosti podchyceny již v před-
školním věku, může jim to 
přinést velké problémy v bu-
doucím životě.

Myšlení a tvořivost

Poznatky z kurzu mi po-
tvrdily, že technickou gra-
motnost u dětí nejlépe rozvi-
neme prostřednictvím vlastní 
aktivní činnosti dětí, meto-
dou problémového učení, 
pokusů, pozorování a nejrůz-

nějších experimentů. Děti tak 
získávají vědomosti o vlast-
nostech materiálů, poznatky 
o nástrojích, nářadí, pomůc-
kách, učí se znát technickou 
terminologii i rizika spo-
jená s prací s různým mate-
riálem a nářadím. Praktická 
činnost rozvíjí u dětí jemnou 
i hrubou motoriku, schop-
nost zvládnout jednoduché 
pracovní činnosti i osvojit si 
různé pracovní techniky. Při 
dětských technických hrách 
však nejde pouze o získání 
zručnosti dětí, ale především 
o rozvoj duševních funkcí, 
jako je vnímání, představi-
vost, myšlení, tvořivost.

Vlastní návrhy her

Děti se učí vlastní ak-
tivní činností také zaují-

mat postoje k práci, k vy-
užívání přírodních a zbyt-
kových materiálů, k hos-
podaření s vlastním časem 
a kombinací materiálů a ba-
rev získávají i estetické po-
stoje. V oblasti hodnot pak 
získávají úctu k práci vlastní 
i druhých. Velmi si cením 
toho, jakým způsobem lek-
tor kurzu Bedřich Veselý 
vysvětlil a názorně ukázal 
různé možnosti, jak pro-
střednictvím her lze vést děti 
k rozvoji technické gramot-
nosti a prostorové předsta-
vivosti. Úkolem účastníků 
kurzu bylo do příštího semi-
náře některé hry s dětmi vy-
zkoušet, případně představit 
vlastní návrhy, jak tuto ob-
last u dětí motivovat a roz-
víjet. Velmi přínosná potom 
byla prezentace těchto ná-

vrhů jednotlivými účastníky 
kurzu a následná diskuze.

Práce s hlínou

Tvořivá keramická dílna 
v další části semináře vedená 
Janou Šonkovou jen potvr-
dila, že každý člověk se nej-
lépe učí prostřednictvím 
vlastní činnosti. Poté, co nás 
lektorka seznámila se základ-
ními informacemi o materiá-
lech, pomůckách, způsobech 
možné motivace a ukázkách 
výrobků, jsme měli možnost 
aktivně pracovat s hlínou, 
sami si vyzkoušet používání 
různých nástrojů a vytvořit 
si vlastní výrobky. Nezbývá 
nic jiného než získanou zku-
šenost předat dále našim dě-
tem v mateřských školách.

Jitka ČERNÁ
ZŠ a MŠ Nalžovské Hory

Učitelé z mateřských škol se k dalšímu vzdělávání staví aktivně
Projekt Pedagogické fa-

kulty Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích 
„Profesní podpora pedagogů 
předškolního vzdělávání“ pa-
tří mezi úspěšné projektové 
záměry výzvy na podporu 
učitelů mateřských škol, 
která byla vyhlášena MŠMT 
na konci roku 2013 v návaz-
nosti na Rámcový vzdělá-
vací program pro předškolní 
vzdělávání. V rámci projektu 
byly vytvořeny kurzy probí-
hající od července 2014 do 
konce června letošního roku, 

které vycházejí přímo z po-
třeb praxe mateřských škol.

Programy pro před-
školní polytechnické vzdělá-
vání jsou zaměřeny na pod-
poru zefektivnění a aktuali-
zaci výuky předškolní tech-
nické gramotnosti, rozvoj 
poznatků a schopností v ob-
lasti nových technických ma-
teriálů a technologických 
postupů vhodných pro před-
školní technické vzdělávání. 
V nabídce je šest kurzů: Kon-
strukční činnosti v mateř-
ské škole, Lidové zvyky a ře-

mesla, Práce s přírodním ma-
teriálem, Netradiční tvorba 
z papíru, Prostorová tvorba 
v mateřské škole a Exkurze 
do Techmania Science Cen-
tra Plzeň. V kurzech pro-
gramů pro předškolní poly-
technické vzdělávání by mělo 
být proškoleno přibližně 260 
účastníků. Dvacet učitelů ab-
solvuje pětidenní stáž ve vy-
brané mateřské škole.

Jak uvádí hlavní mana-
žerka projektu Miluše Ví-
tečková, „během polytech-
nického vzdělání se účastníci 

kurzu učili pracovat s přírod-
ním materiálem, s papírem, 
ale tvořili i ze slaného těsta, 
z keramiky. Učitelé z mateř-
ských škol se k dalšímu vzdě-
lávání staví velmi aktivně a je 
škoda, že doposud neměli 
stejné příležitosti ke kvalifi-
kačnímu rozvoji jako pedago-
gové ostatních stupňů škol“.

Pro potřeby projektu byl 
vytvořen interaktivní web 
http://podpora-ms.pf.jcu.cz/, 
kde je možné získat podrob-
nější informace k jednotli-
vým kurzům. vit

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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O nezaměstnaných absolventech
Podle oficiálních statis-

tických údajů je mezi 
nezaměstnanými, evido-
vanými na úřadech práce, 
téměř 40 tisíc absolventů. 
Tedy absolventů středních, 
ale už i vysokých škol, kteří 
po dostudování nenašli žád-
nou práci. Skutečnost, že 
po dostudování nenastou-
pili do žádného zaměst-
nání a že tedy nemohli zís-
kat a osvojit si žádoucí pra-
covní návyky, je nejen je-
jich osobním problémem, 
ale pro budoucnost se může 

stát i nebezpečnou časova-
nou bombou.

Do značné míry to je dů-
sledkem již po řadu let ne-
příznivé ekonomické si-
tuace bezprostředně ovliv-
ňující rozvoj pracovního 
trhu, svoji vinu ale nepo-
chybně má i školství. Ta 
spočívá především v tom, 
že v uplynulých desetile-
tích preferovalo přede-
vším navyšování nejrůzněj-
ších kvantitativních uka-
zatelů, kterými pak doku-
mentovalo údajně narůsta-

jící a rozvíjející se vzděla-
nost. Daleko menší pozor-
nost byla již věnována otáz-
kám kvality poskytovaného 
vzdělávání a téměř mimo 
pozornost se dostaly jaké-
koliv úvahy o potřebnosti 
či účelnosti přípravy od-
borníků v jednotlivých obo-
rech. V regionálním školství 
to zákonitě vedlo k tomu, 
že počet středních škol se 
nejen dramaticky navýšil, 
ale z hlediska proporciona-
lity v něm začaly převládat 
školy, pro jejichž absolventy 

není na trhu práce odpoví-
dající uplatnění. Případné 
snahy o nápravu, spočíva-
jící v realizaci nutných změn 
v síti středních škol, ale bu-
dou narážet na často nepře-
kročitelné překážky. Bude 
k nim patřit jak odpor ro-
dičů a často i učitelů, tak 
i nechuť krajů realizovat ne-
populární opatření a v ne-
poslední řadě i nepřesvěd-
čivé možnosti či zájmy mi-
nisterstva školství skutečně 
řídit celostátní školskou po-
litiku. František MORKES

Změna školského zákona
K jaké změně školského zákona došlo s přijetím zákona 
o státmí službě?

Dnem 1. ledna 2015 na-
byl účinnosti zákon 

č. 250/2014 Sb., o změně zá-
konů souvisejících s přije-
tím zákona o státní službě. 
Tímto zákonem v části čtyři-
cáté osmé došlo i ke změně 
školského zákona, a to v 
§ 173 odst. 2 a 3. Po prove-
dené změně má ustanovení 
§ 173 toto znění: „(1) Česká 
školní inspekce je správní 
úřad s celostátní působností, 
který je organizační složkou 
státu a účetní jednotkou.

(2) Česká školní in-
spekce je organizačně čle-
něna na ústředí České 
školní inspekce se síd-
lem v Praze a inspektoráty 
České školní inspekce. Mi-
nisterstvo je ve věcech 
státní služby nadřízeným 
služebním úřadem České 
školní inspekce.

(3) V čele České školní 
inspekce je ústřední školní 
inspektor; jeho výběr, jme-
nování a odvolání se řídí zá-
konem o státní službě.“

Cestovné bez dokladu
Může zaměstnavatel uhradit zaměstnanci cestovné 
při pracovní cestě i v případě, že zaměstnanec ztratí 
jízdenku a nemůže tedy žádný jízdní doklad předložit?

V daném případě je 
možné uplatnit úpravu 

obsaženou v § 185 záko-
níku práce, kde se stanoví: 
„Požaduje-li se pro poskyt-
nutí cestovních náhrad pro-
kázání příslušných výdajů 
a zaměstnanec je nepro-
káže, může mu zaměstnava-
tel poskytnout tuto náhradu 
v jím uznané výši, která 
odpovídá určeným pod-
mínkám, pokud tento zá-
kon nestanoví jinak (§ 158 
odst. 3).“

Zákoník práce je v části 

upravující cestovní náhrady 
postaven na zásadě proka-
zatelnosti příslušných ces-
tovních výdajů. Zaměstna-
vatel však může – ale ne-
musí – poskytnout zaměst-
nanci i jím neprokázané 
náhrady ve výši odpoví-
dající určeným podmín-
kám pracovní cesty. To 
se netýká zvláštní 
úpravy posky-
tování náhrady 
za neproká-
zanou výši 
ceny pohon-

ných hmot (§ 158 odst. 3). 
Uznání poskytnutí cestov-
ních náhrad pro případ ne-
prokázání jejich výše by 
mělo přicházet v úvahu 
jako výjimka pro případ, 
že není možné zajistit ná-

hradní doklad např. při 
ztrátě jízdenky, dokladu při 
ubytování apod. Je na za-
městnavateli, aby posoudil 
důvod, pro který zaměst-
nanec není schopen výdaj 
prokázat.

Určování platu ředitele
Kdo určuje v případě ředitele školy jeho zařazení do 
platové třídy a platového stupně?

Určování platu upravuje 
§ 122 zákoníku práce, 

kde se v odst. 3 stanoví:
„Vedoucímu zaměst-

nanci, který je statutárním 
orgánem zaměstnavatele 
nebo který je vedoucím or-
ganizační složky státu nebo 
územního samosprávného 
celku (dále jen ,vedoucí or-
ganizační složky‘), určuje 
plat nebo s ním sjednává 
smluvní plat orgán, který 
ho na pracovní místo 
ustanovil, po-
kud zvláštní 
právní před-
pis nesta-
noví jinak. 
Obdobně se 
postupuje 
u zá-

stupce vedoucího zaměst-
nance podle věty první, po-
kud není pracovní místo to-
hoto vedoucího zaměst-
nance dočasně obsazeno 
nebo pokud vedoucí za-
městnanec práci přechodně 
nevykonává.“

Toto ustanovení záko-
níku práce se vztahuje i na 
ředitele školy, který je sta-
tutárním orgánem zaměst-
navatele. Za součást určo-
vání platu je nutno považo-
vat i zařazení zaměstnance 
do platové třídy a platového 
stupně. Do kompetence 
zřizovatele, který ředitele 

školy na pracovní místo 
ustanovil, tedy patří 

určení výše jed-
notlivých složek 
platu a rovněž 
zařazení do 
platové třídy 
a platového

 stupně.
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Živá malba v naší speciální škole na Lužinách

Za přítomnosti médií 
a mnoha významných 

hostů byla Základní škole 
praktické a Základní škole 
speciální Lužiny v Praze 
předána živá malba. Jedná 
se o nástěnnou malbu, která 
představuje interaktivní 

stěnu se světelnými efekty 
a ozvučenými obrázky na 
motivy dětské knihy Gar-
špíkoviny aneb Bibi a čtyři 
kočky od spisovatelky a pa-
tronky projektu Báry Ne-
svadbové. Na motivy této 
knihy výtvarník Libor Škr-

lík vytvořil dílo, které nyní 
zdobí rozlehlou stěnu na 
chodbě u šaten školy.

Nástěnná malba posky-
tuje žákům vedle pobavení 
a zpestření výuky také řadu 
podnětů pro rozvoj pozor-
nosti, soustředění, tvoři-
vosti, fantazie, komunikač-
ních, ale i čtenářských do-
vedností. Je určena všem 
žákům školy, přínosná bude 
zejména pro žáky s autis-
mem, více vadami a těžším 
stupněm mentálního posti-
žení. Školní družina využívá 
stěnu i v rámci projektu Už 
jsem čtenář, jehož součástí 
je v letošním ročníku četba 
již zmiňované knihy Báry 
Nesvadbové.

Věra KOZOHORSKÁ
Martin MAREK

Čajové speciality v domově důchodců
Jako v čajovně si začát-

kem ledna připadali se-
nioři z Domova důchodců 
Božice. Tento netradiční 
zážitek měly na svědomí 
Lucie Křížová a Pavla Ku-
bová, studentky čtvrtého 
ročníku oboru hotelnictví 
a turismus ze SOU a SOŠ 
SČMSD ve Znojmě, které 
zde uskutečnily svůj matu-
ritní projekt na téma Ča-
jové speciality.

Hosté měli jedinečnou 
možnost poznat druhy 
čaje, s nimiž se dosud ne-
setkali, a načerpat infor-
mace o tomto tradičním 
nápoji, jeho historii, vý-
voji a konzumaci. Hlav-
ním bodem programu bylo 
představení čtyř druhů 
čaje, jejich příprava a de-
gustace. Pro zpestření de-
gustace upekly studentky 
domácí čajové pečivo, na 

kterém si senioři pochut-
nali nad šálkem voňavého 
čaje.

Spolužák Marek Jan-
čura s Anetou Virglovou si 
přichystali již na pohled lá-
kavé čajové sušenky s pří-
chutí levandule, příprava 
probíhala přímo před hosty. 
Akci završil školní pěvecký 
sbor, což byla milá a pove-
dená tečka na závěr.

Lucie KŘÍŽOVÁ, HT 4. A

Kulich do škol
Povídání o pejscích 
a kočičkách
PAVLÍNA ŠMUCEROVÁ

Nekupuj, adoptuj, tak 
zní název projektu, který 
je určen základním ško-
lám. Jeho autorka spolu 
s dalšími spolupracov-
níky připravila brožuru 
pro vyučující, vychova-
tele i rodiče, obsáhlé CD, 
povídání o pejscích a ko-
čičkách i osnovu výuky 
pro tento projekt. Cílem 
všech těchto materiálů 
je upozornit na situaci 
opuštěných psů a koček. 
Útulky doslova praskají 
ve švech, v minulém roce 
oficiální statistiky hovo-
řily o 11 tisících zvířat 
bez domova, neoficiální 
jsou daleko vyšší. Uči-
telé, kteří by se chtěli na 
tuto problematiku zamě-
řit, získají informace na 
info@nekupujadoptuj.cz.

Znáte je?

Prahu o druhém lednovém víkendu obsadila strašidla
Žebrající kostlivec, bez-

hlavý templář nebo 
třeba jednorožec. Takové, 
ale i další neobvyklé ko-
lemjdoucí potkávali lidé na 
večerní procházce po staré 
Praze druhou lednovou so-
botu. Ještě více dobrodruž-
ství však zažili sami účast-
níci závodu Prahou plnou 
strašidel, který pro veřej-
nost již po 31. uspořádali 
skauti a skautky.

Téměř patnáct set ro-
dičů i prarodičů s dětmi se 
vydalo hledat strašidelné 
bytosti v uličkách Starého 
Města a Malé Strany.

„Účastníci závodu mu-
seli nejdříve rozluštit za-
šifrované informace o tom, 
kde mají strašidla hledat, 
a poté je měli podle mapy 
v co nejrychlejším čase 
najít,“ řekl o akci Lukáš 
Bauer, jeden z organizátorů 
ze žižkovského skautského 
střediska. Šifrované zprávy 
luštily zejména skautské 
hlídky, pro veřejnost byly 
nachystány nejrůznější há-
danky, skrývačky a doplňo-
vačky tak, aby i bez znalosti 
šifer mohli účastníci nalézt 
správné místo. Součástí celé 
akce byl i doprovodný pro-

gram, například šermířská 
vystoupení, hrátky s ohněm 
a různé kejkle. Večer pak 
proběhlo slavnostní vyhlá-

šení nejlepších hlídek v jed-
notlivých kategoriích a pře-
hlídka všech strašidel.

Jitka TAUSSIKOVÁ
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Analytická zpráva z šetření TALIS 2013

Š
etření TALIS 2013 
je projektem OECD 
a v České republice je 

realizováno Českou školní 
inspekcí jako součást pro-
jektu Kompetence III, který 
je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České 
republiky. Zaměřuje se na 
učitele na úrovni nižšího 
sekundárního vzdělávání 
a sleduje podmínky, které 
mají ke své práci. V červnu 
2014 byla zveřejněna ná-
rodní a mezinárodní zpráva 
z šetření. Národní tý m še-
tření se následně rozšířil 
o další odborníky z pedago-
gické oblasti, se kterými spo-
lupracoval na tvorbě analy-
tické publikace. Ta je nyní ke 
stažení na webových strán-
kách České školní inspekce 
www.csicr.cz a webových 
stránkách šetření www.ta-
lis.cz. V tomto článku bu-
dou uvedena některá zají-
mavá zjištění z šetření TA-
LIS 2013 popsaná v dosa-
vadních publikacích, která 
jsou společným dílem kolek-
tivu autorů Národní zprávy 
šetření TALIS 20131) a Ana-
lytické zprávy z šetření TA-
LIS 20132).

Výzkumné zprávy z še-
tření TALIS 2013 pouka-
zují na nízkou subjektivně 
vnímanou zdatnost učitelů 
v ČR, a to především ve vy-
užívání alternativních metod 
výuky a v oblasti motivace 
žáků. V těchto oblastech 
se cítí učitelé v ČR oproti 
ostatním sledovaným oblas-
tem, ale i oproti mezinárod-
nímu průměru, méně zdatní. 
Co se týká subjektivně vní-
mané zdatnosti učitelů ve 
využívání spíše tradičních 
metod výuky a v oblasti ří-
zení třídy žáků, hodnotili 
učitelé v ČR svou zdatnost 
v mezinárodním srovnání 
jako nižší, nicméně rozdíl již 
není tak velký. To korespon-
duje s podprůměrnou mí-
rou, do jaké učitelé v ČR vy-
užívají při výuce modernější 
metody výuky (tj. aktivizující 

a zohledňující individuální 
potřeby žáků). Naopak at-
mosféra ve třídě byla učiteli 
hodnocena nadprůměrně 
pozitivně a učitelé v ČR rov-
něž věnují vyšší podíl vyučo-
vacího času samotné výuce, 
než jak vyšlo v mezinárod-
ním průměru.

Šetření dále ukázalo, že 
podíl učitelů, kteří souhlasí 
s výrokem, že výhody učitel-
ského povolání jednoznačně 
převažují nad jeho nevýho-
dami, je v ČR v mezinárod-
ním srovnání nejnižší a po-

díl učitelů, kteří si myslí, že 
si společnost jejich povo-
lání váží, je výrazně podprů-
měrný.3) Lze tedy usoudit, 
že učitelé působící v České 
republice se jako celek ve 
své profesi necítí příliš mo-
tivovaní a mají tendenci po-
chybovat o výsledcích svého 
snažení. Jedná se o poměrně 
důležité zjištění, neboť Ana-
lytická zpráva z šetření TA-
LIS 2013 dokládá, že učitelé 
s vyšší subjektivně vnímanou 
zdatností častěji zařazují pro 
žáky aktivizující metody do 

své výuky a sekundární ana-
lýzy výsledků šetření PISA 
20124) poukázaly na sou-
vislost mezi vnitřní moti-
vací žáků v ČR k řešení pro-
blémů a jejich studijním vý-
sledkem. Motivaci a nadšení 
navíc může jen stěží předá-
vat někdo, kdo se sám necítí 
dostatečně motivovaný.

Při hledání důvodů nízké 
motivovanosti učitelů v ČR 
je dobré přihlédnout k moti-
vaci uchazečů o studium pe-
dagogických oborů na vyso-
kých školách. Lze formulo-

vat předpoklad, že při volbě 
vysoké školy uchazeč zhod-
notí své dovednosti a před-
poklady a volí si školu (a po-
tažmo povolání), ve které 
má šanci uspět a uplatnit své 
přednosti. Přitom na učitele 
lze pohlížet jako na mj. od-
borníky pro dovednost „učit 
(se)“, kteří v žácích dokážou 
rozvíjet jejich potenciál, je-
hož nezanedbatelnou slož-
kou jsou i studijní předpo-
klady. Je tedy zajímavé po-
dívat se, jaké jsou studijní 
předpoklady uchazečů o pe-

dagogické vzdělání na vy-
soké škole oproti uchaze-
čům o jiné obory. V analýze 
souvislostí mezi studijními 
předpoklady uchazečů o vy-
sokoškolské studium a jejich 
oborovými preferencemi 
společnost Scio (2012)5) 
zjistila, že v ČR na střed-
ních školách „v 1. i ve 4. roč-
níku6) vykazují nejlepší stu-
dijní předpoklady zájemci 
o matematicko-fyzikální 
obory, naopak nejnižší zá-
jemci o pedagogické obory“. 
Nízký zájem uchazečů s dob-
rými studijními předpoklady 
o povolání učitele je přitom 
spojován (kromě výše zmí-
něné nižší subjektivně vní-
mané společenské prestiže) 
zejména s nižším finančním 
ohodnocením učitele. Mü-
nich a Straka (2012, s. 1)7) 
argumentují, že malá fi-
nanční atraktivnost učitel-
ské profese se promítá i do 
velmi nízkého zájmu o ni 
a je dána „relativně níz-
kým objemem výdajů na 
základní a střední školství, 
které jsou pod průměrem 
obdobně ekonomicky vy-
spělých zemí“. V souladu 
s tím jsou i výsledky šetření 
společnosti Faktum Invenio 
(2009, s. 8): „Dle mínění ny-
nějších kantorů je rozhodu-
jícím důvodem, proč mladí 
lidé nechtějí učit, nízké pla-
tové ohodnocení – tuto sku-
tečnost považuje za důleži-
tou téměř devět z deseti uči-
telů.“ Kvůli nízkému finanč-
nímu ohodnocení přitom 
může docházet též k situaci, 
že někteří talentovaní absol-
venti pedagogických oborů 
poté ve své profesi nezůstá-
vají a zvolí si jiné povolání.

Společnost Faktum Inve-
nio (2009, s. 8) ve zprávě 
dále uvádí, že důvodem, 
proč mladí lidé nechtějí učit, 
je též vysoká náročnost po-
volání a stres – podle mí-
nění osmi z deseti učitelů 
hrají tyto faktory důležitou 
roli. Srovnatelný podíl též 
považuje za důležitou „ne-
chuť pracovat s žáky, kteří 

Analytická zpráva

Mezinárodní šetření

TALIS 2013
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nemají zájem o výuku a ne-
respektují učitele“. Dejme 
nyní tyto výsledky do vztahu 
s nízkou subjektivně vníma-
nou zdatností učitelů v mo-
tivaci žáků a také s atraktiv-
ností povolání učitele a mo-
tivací učitelů (viz výše). Mezi 
učiteli jistě budou nadšení 
a talentovaní jedinci, kteří 
své povolání mají natolik 
rádi, že jsou ochotni sle-
vit ze svého životního stan-
dardu a věnovat se mu na-
plno. Zdá se však, že mezi 
učiteli jsou i málo motivo-
vaní jedinci, kterým chybí 
vnitřní síla překonávat pře-
kážky a výzvy tohoto ne-
lehkého povolání. Nízké fi-
nanční ohodnocení navíc 
může učitele podněcovat 
k přivýdělku, což může mít 
za následek méně času vě-
novaného přípravě na výuku 
a svému vzdělávání.

Analytická zpráva dále 
poukazuje na pozitivní vliv 
kvalitního a úplného počá-
tečního vzdělávání v didak-
tice vyučovaných předmětů 
i dalšího profesního vzdělá-
vání na subjektivně vníma-
nou zdatnost učitelů, a to 
zejména neomezuje-li se na 
klasické kurzy a semináře 
s převahou frontální výuky.8) 
V Analytické zprávě je dále 
uvedeno, že subjektivně vní-
mané potřeby učitelů v ob-
lasti dalšího vzdělávání se 
nemusejí shodovat s tím, kde 
se učitelé cítí méně zdatní, 
a výsledky spíše naznačují, 
že tyto vnímané potřeby od-
kazují k identitě učitelů ja-
kožto učitelů konkrétních 
předmětů a k jejich subjek-
tivní potřebě tuto identitu 
posílit. Relativně nižší sub-
jektivně vnímaná zdatnost 
učitelů v ČR ve využívání 
alternativních metod výuky 
a v oblasti motivování žáků 
se příliš neodráží do jejich 
pociťované potřeby se vzdě-
lávat a hlavními oblastmi, 
ve kterých by se učitelé rádi 
vzdělávali, jsou ICT doved-
nosti, chování žáků a ve-
dení třídy a nové techno-
logie na pracovišti. Zároveň 
až na oblast chování žáků 
a vedení třídy a oblast fak-

tických znalostí a vědomostí 
ve vyučovaných předmětech 
pociťují ve všech oblastech 
nižší potřebu se vzdělávat, 
než jak vyšlo v mezinárod-
ním průměru. Učitelé v ČR, 
kteří získali formální vzdě-
lání v obsahu všech před-
mětů, které vyučují, jsou na-
víc spokojenější ve svém za-
městnání než ti, kteří jsou 
vzdělaní v obsahu jen v ně-
kterých z vyučovaných před-
mětů.

Analytická zpráva také 
poukazuje na to, že pro 
potřebné další vzdělávání 
(a lze předpokládat, že po-
tažmo i pro inovaci výuky) 
u nás řada učitelů dle své vý-
povědi nemá dost času a vý-
znamná část jich také po-
strádá motivaci a považuje 
jej za příliš nákladné9) (tyto 
bariéry však byly v meziná-
rodním průměru vnímány 
jako vyšší). Nedostatečná 
motivace a subjektivně vní-
mané horší podmínky pro 
práci učitelů (resp. nevý-
hodnost tohoto povolání) 
se přitom mohou odrazit 
v tom, že učitelé na sebe ne-
mají vysoké nároky. V šet-
ření naprostá většina učitelů 
uvedla, že je se svým výko-
nem ve škole spokojena, a to 
přes v mezinárodním srov-
nání značně podprůměrnou 
subjektivně vnímanou zdat-
nost (nižší průměrnou hod-
notu indexu celkové subjek-
tivně vnímané zdatnosti za-
znamenalo pouze Japonsko, 
kde je zároveň se svým výko-
nem ve škole spokojena jen 
polovina učitelů).

Tyto a další výsledky na-
značují, že je důležité po-
sílit motivační roli vedení 
školy, které by se mělo více 
věnovat řízení pedagogic-
kého procesu ve škole. Ana-
lytická zpráva např. pouka-
zuje na velký význam bližší 
vzájemné spolupráce uči-
telů, ale i učitelů a vedení 
školy, vzájemného posky-
tování zpětné vazby, a to 
nejen formálního hodno-

cení ze strany vedení školy, 
ale i méně formální výměny 
názorů mezi učiteli, jejíž za-
řazení má dle výpovědí uči-
telů pozitivní dopady na je-
jich motivaci a kvalitu je-
jich výuky. Pro sdílení a roz-
voj učitelů může sehrát vel-
kou roli též mentoring (a to 
nejen pro začínající učitele), 
propracovaný systém for-
málního zaškolování a cí-
lené provázání hodnocení 
učitelů s jejich účastí na pro-
fesním vzdělávání – v těchto 
ohledech přitom Česká re-
publika zaostává za meziná-
rodním průměrem. Nakonec 
Analytická zpráva také uka-
zuje, že pro posílení sebe-
důvěry a otevřenosti učitelů 
vůči inovacím a rozvoji své 
osobnosti učitele je také dů-
ležité, aby mohli učitelé spo-
lurozhodovat o záležitostech 
školy a cítili za výsledek své 
školy spoluodpovědnost.

V ohledu na výše uve-
dené lze konstatovat, že až 
na týmovou výuku byli uči-
telé v ČR v míře uplatňování 
různých forem profesní spo-
lupráce oproti mezinárod-
nímu průměru o něco ak-
tivnější a nejnižší podíl uči-
telů ze všech zemí uvedl, že 
by rád přešel na jinou školu, 
kdyby to bylo možné.10) Na 
tomto potenciálu lze tedy 
stavět a jeví se proto jako 
velmi žádoucí snižovat ad-
ministrativní zatížení vedení 
školy, aby mělo více časo-
vého prostoru pro realizaci 
pedagogického vedení ve 
škole a motivování učitelů 
ke své práci, vzájemné spo-
lupráci s ostatními a k roz-
voji ve své profesi. Kromě 
toho se potvrzuje, že je žá-
doucí usilovat o růst platů 
učitelů. Adekvátní finanční 
ohodnocení učitelů, jak bylo 
argumentováno, může pod-
pořit, aby se učiteli stávali 
talentovaní jedinci s moti-
vací překonávat ve své práci 
různé překážky a řešit ob-
tížné situace, ale také může 
umožnit učitelům, aby se své 

práci věnovali naplno, měli 
chuť a čas se dále ve své pro-
fesi rozvíjet a měli pocit, že 
si jich společnost cení. Na 
nedostatečné finanční pro-
středky pro školu si přitom 
stěžují i samotní ředitelé – 
v ČR 93 % ředitelů uvedlo, 
že nedostatečné finanční 
zdroje či rozpočet školy je 
do určité či značné míry 
omezuje v tom, aby mohli 
efektivně vykonávat svou 
práci. To se může odrazit 
mj. v menší míře dělení třídy 
na méně početné skupinky 
žáků či v menší míře uplat-
ňování týmové výuky více 
učitelů v téže třídě, např. při 
zavádění nových učitelů.

Mgr. Vendula KAŠPAROVÁ
národní koordinátorka šetření TALIS 2013
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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 přpřipraaviv la ppro řřešeše itell

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

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

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

vyhlašuje
výběrové řízení na pozice:

 učitele/učitelky mateřské školy české 
sekce Evropské školy Lucemburk II

 učitele/učitelky primárního cyklu české 
sekce Evropské školy Lucemburk II

 učitele/učitelky předmětu český jazyk 
a literatura pro sekundární cyklus 
Evropské školy Brusel III

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 
www.msmt.cz pod sekcí:

EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Nila přináší krásu z různých koutů světa
NILA je malou značkou 

bytových doplňků a udržitelné 
módy. Z naší základny v Praze 
cestujeme po světě a hledáme 
zručné řemeslníky, umělce 
a rodinné podniky, kteří vy-
tvářejí naše jedinečné kolekce. 
Ty doplňujeme výběrem oděvů 
z biobavlny, šperky a fairtrade 
produkty, které nás oslovují 
svou krásou a kvalitou. Naše 
kolekce je v prodeji exkluzivně 
on-line či v NILA Store.

Mottem je vášeň pro design 
a respekt k přírodě. Konec dět-
ské práci. Nejkrásnější řemesla 
v různých koutech světa. V čase 
pomíjivých trendů se NILA 
snaží jít jinudy. Přidejte se i Vy.

„NILA je a bude mimo 
proud. Jsme zde pro zákaz-
níky, kteří ocení nejen krásu, 
ale i konkrétní ruce, které ji 
tvoří. Každá věc a každý kus ob-
lečení má svůj příběh. Je dobré 
se o něj zajímat. Myslím si, že 
lidé nakupují příliš. Začneme-

-li více dbát na nadčasovost, 
kvalitu provedení a trvanlivost, 
ulehčíme planetě i vlastní pe-
něžence,“ říká Eva Urbanová, 
majitelka NILA Store.

Podmínkou soutěže je 
zanechání e-mailové ad-
resy pro zaslání newslettrů 

s informacemi o NILA Store.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kde se vyrábějí koše 
Rosemary?

Více  in formac í  na -
jdete na www.nila.cz nebo 

www.facebook.com/nila.cz.
Ze správných odpovědí vy-

losujeme tři výherce, kteří zís-
kají nádherné koše. Odpovědi 
posílejte na e-mail soutez@ty-
denik-skolstvi.cz do 20. února 
2015. Do předmětu uveďte 
„NILA“.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto vydání Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme 
pro Vás připravili soutěž o tři ceny.


