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27. ledna

V zámku Berchtold pro-
běhlo další regionální kolo 
ankety o nejoblíbenějšího 
učitele Zlatý Ámos.

27. ledna

Mezinárodní den pa-
mátky obětí holocaustu. 
V roce 2005 ho vyhlásilo 
OSN k 60. výročí osvobo-
zení koncentračního tábora 
v Osvětimi.

30. ledna

Žáci základních, střed-
ních a vyšších odborných 
škol budou mít jednodenní 
pololetní prázdniny.

30. ledna

V Praze se v Domě od-
borových svazů sejde před-
sednictvo ČMOS pracov-
níků školství. Jeho členové 
budou připravovat sjezd 
školských odborů a jednat 
o aktuálních problémech 
regionálního školství.

Krátce...
V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2015. Všichni, kteří mají rádi 
tuto formu rekreace, budou mít i letos možnost vybrat si zajímavou poznávací 
základnu. Nabídka českých a slovenských základen je opět široká.

„Peníze jsou pány světa.“
České přísloví

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Novela školského zákona jde konečně ve Sněmovně do druhého čtení
Chtělo by se křičet s trochou nadsázky hurá: čle-
nové školského výboru Poslanecké sněmovny po-
slali s připomínkami vládní návrh novely školského 
zákona, který zásadně mění přístup k žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, do druhého čtení.

Opravdu ale jen s nad-
sázkou. Poslední jed-

nání školského výboru, v po-
řadí již třetí a více než třího-
dinové, se místo věcné de-
baty k novele školského zá-
kona vyznačovalo spíše pře-
tahováním se o to, kdo má 
větší pravdu a kdo lépe od-
haduje možné zneužití § 16a 
odstavce 5. Ten řeší diagnos-
tiku lehkého mentálního po-
stižení dítěte, která by podle 
vládního návrhu měla vychá-
zet z „hodnocení rozumo-
vých a adaptivních schop-
ností dítěte nebo žáka v sou-

vislostech jeho vývoje a jeho 
sociálního a kulturního 
prostředí“.

Znění tohoto odstavce 
bylo hlavní příčinou od-
kladu celé novely (původně 
měla být schválena již v loň-
ském roce) a tématem jed-
nání školských podvýborů 
i řady odborných seminářů. 
A třebaže se školské podvý-
bory shodly na přijetí znění 
odstavce 5 podle vládní 
předlohy, jak uvedla V. 
Bohdalová (ČSSD), někteří 
členové výboru s tím ne-
souhlasili. Předseda výboru 

J. Zlatuška (ANO) několi-
krát v průběhu jednání zo-
pakoval, že má pocit, že pod 
záminkou práva jsou zde 
připraveny podmínky pro 
čerpání sta milionů z veřej-
ných peněz na vytváření me-
todik a nástrojů diagnostiky 
místo pomoci dětem, a do-
plnil, že ti, co znění § 16a 
odstavce 5 na kulatých sto-
lech a odborných seminá-
řích podporovali, nejsou 
objektivní, neboť někteří 
z nich jsou na tom finančně 
zainteresováni.

S jeho slovy ale nesouhla-
sila řada poslanců i poslan-
kyň, ať už z vládní koalice, 
či opozice. Proti byla i jeho 
kolegyně z klubu Ivana Do-
bešová. Podle ní jde o první 
pokus nastavit jednotná pra-

vidla. „Doposud nic podob-
ného neexistovalo. Jako ro-
dič vnímám to, že dostanu 
podobné posouzení posti-
žení svého dítěte v Karlo-
varském jako Středočes-
kém kraji. Pozitivně hodno-
tím i to, že se bude posuzo-
vat i sociokulturní prostředí 
dítěte.“

V duchu tvrzení pro 
a proti se nesla celá třího-
dinová debata, přesto na-
konec školský výbor novelu 
schválil s odstavcem 5. Do-
plnil ji však i o řadu připo-
mínek, mezi něž patří napří-
klad zavedení možnosti do-
mácího vzdělávání na dru-
hém stupni základních škol 
a vypuštění vzniku registru 
učitelů.

Olga ŠEDIVÁ
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Domácí úkoly mohou prohlubovat nerovnosti ve vzdělávání
Domácí úkoly mohou při-

spět k prohlubování nerov-
ností ve vzdělávání, uvádí me-
zinárodní organizace OECD. 
Podle testování PISA v roce 
2012 trávili patnáctiletí žáci 
nad domácími úkoly průměrně 
pět hodin týdně. V České re-
publice to byly zhruba tři ho-
diny, což byl třetí nejnižší po-
čet po Finsku a Koreji.

Domácí úkoly sice před-

stavují další příležitost k učení 
nebo upevňování získaných 
znalostí, ale pro znevýhod-
něné děti mohou zname-
nat komplikace. Tyto děti to-
tiž často nemají doma klidný 
kout, kde by je mohly zpraco-
vat, a chybí jim rovněž pod-
pora a motivace ze strany ro-
dičů. „Domácí úkoly pak mo-
hou mít nezamýšlený důsle-
dek ve formě prohloubení vý-

konnostní propasti mezi stu-
denty z rozdílných socioeko-
nomických prostředí,“ uvedla 
organizace OECD.

Průměrně děti z rodin 
s vyšším statusem tráví nad 
úkoly o 1,6 hodiny týdně více 
než jejich znevýhodnění vrs-
tevníci. Pro podporu sociálně 
znevýhodněných dětí OECD 
doporučuje opatření ze strany 
škol. čtk

Svačina z automatu
Více než polovina dětí si 
někdy koupí svačinu ve 
školním automatu, pra-
videlně snídá 57 procent 
školáků. Většinou jsou 
to žáci nižších tříd, starší 
prý nemají hlad a ráno si 
raději přispí. Pět procent 
školáků pije energetické 
nápoje a pět procent při-
znalo alkohol. Vyplývá 
to z výsledků průzkumu, 
který organizovalo 
Centrum prevence, o. s.

čtk

„Specky“ pro nevidomé
V případě nevidomých 
dětí lze o účelnosti in-
kluzivního vzdělávání 
pochybovat, v případě 
tohoto handicapu jsou 
děti vycházející ze spe-
ciálních škol konkuren-
ceschopnější. Uvedl to 
Rudolf Volejník, vicepre-
zident Sjednocené or-
ganizace nevidomých 
a slabozrakých. čtk

Technické obory
Vláda a průmyslníci 
chtějí nalákat více dětí na 
technické obory, atrakti-
vitu průmyslu podpoří ce-
loročními aktivitami. Rok 

průmyslu a technického 
vzdělávání 2015 bude 
doprovázet řada akcí. 
Jednou z prvních je vý-
tvarná soutěž pro žáky 
a studenty, kterou vyhlá-
sila Technická agentura 
ČR. čtk

Jeden termín
Zápisy do prvních tříd 
základních škol v Liberci 
se letos uskutečnily po-
prvé v jednom termínu. 
Některé školy ale uspo-
řádají ještě jeden termín 
pro děti mimo svoji spá-
dovou oblast. Jednotný 
termín by měl omezit po-
čet podávaných přihlá-
šek, kdy rodič s dítětem 
přijde do více škol. čtk

Zápisník

„Někdy se ptám, kde vlastně je hranice integrace žáků do běžných tříd!?“
KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Školský výbor se pojede inspirovat do Austrálie
Členové školského výboru 

Poslanecké sněmovny 
rozhodli o svých zahraničních 
cestách. Vzhledem k tomu, 
že jim organizační výbor ne-
schválil dříve navržené cesty 
do Jihoafrické republiky a Ko-
reje, nabídl předseda škol-
ského výboru Jiří Zlatuška 
(ANO) náhradní, a to do Špa-
nělska a Austrálie. Austrálie 
má podle J. Zlatušky kvalitní 
vzdělávací systém a Česko 
by se tam mohlo poučit také 
o hodnocení a financování 
výzkumu a vývoje. Na jeho 
slova reagoval Vítězslav Jan-
dák (ČSSD): „Inspiraci by-
chom měli hledat v Evropě, ve 
střední Evropě, než si vyjet na 
výlet do Austrálie. Já to kaž-
dému přeju, ale je to trošku 
,kách‘.“ Podobně se vyjádřila 
Marta Semelová z KSČM. 
„Spíš mi to připadá jako vý-

let,“ uvedla a dodala, že si ne-
myslí, že Česko by mělo aus-
tralský způsob hodnocení 
vědy a výzkumu kopírovat.

Podle slov J. Zlatušky je 
ale Německo a Rakousko již 
obsazené, navíc cesta do Aus-
trálie ušetří část nákladů, pro-
tože jednacím jazykem je ang-
ličtina a nebude tudíž potřeba 
tlumočník.

Ve Španělsku se pak podle 
J. Zlatušky mohou členové vý-
boru zaměřit na zkušenosti 
Španělů s ochranou a finan-
cováním kulturního dědictví, 
využíváním sportovišť a na so-
ciální dopady ekonomické re-
cese na mladé lidi. Obě cesty 
musí ještě schválit organizační 
výbor.

oš

Aktivní hledání kvalifikovaných učitelů
Ředitelé zaměstnávající nekvalifikované pedagogy, protože 

za ně nemají kvalifikovanou náhradu, budou muset v pří-
padě kontroly České školní inspekce prokázat aktivní snahu 
získat na tuto pozici kvalifikovaného učitele. Jednorázová ne-
úspěšná pracovní nabídka nestačí, upozorňuje inspekce na 
svých internetových stránkách.

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje 
Andryse není možné paušálně stanovit, jaký rozsah aktivit bude 
považován za dostačující. „Možností je plno. Ředitelé předloží, 
co pro získání kvalifikovaného učitele udělali, a my musíme po-
soudit, zda pro to udělali maximum možného.“ čtk



3

V loňském roce vláda slíbila, že se mzdy ve veřejném 
sektoru v roce 2015 zvýší o 3,5 procenta. O tolik by 
měly vzrůst i platy zaměstnanců škol. Zda tomu tak 
bude, na to jsme se zeptali Jaroslava  FIDRMUCE, 
náměstka ministra školství pro vzdělávání.

Nejprve nás zajímá cel-
kový rozpočet regionál-
ního školství pro letošní rok. 
O kolik se zvýšil ve srovnání 
s loňským rokem?

Celkem v letošním roce 
poputuje do regionálního 
školství 89 miliard 788 mi-
lionů. Je to částka, která je 
vyšší, než byla v loňském roce, 
a to zhruba o 3,2 miliardy ko-
run. Takže ve srovnání s loň-
ským rokem došlo k nárůstu 
o 3,72 procenta.

To jsou celkové finance 
pro regionální školství. Mohl 
byste ale upřesnit, kolik 
z této částky je určeno pro 
školy zřizované územně sa-
mosprávnými celky?

Na školy, které jsou zři-
zovány územně samospráv-
nými celky, to znamená pře-
devším kraji a obcemi, dopu-
tuje v letošním roce celkem 
82 miliard 444 milionů ko-
run. Z této částky je na jed-
notlivé kraje formou republi-
kových normativů rozepsáno 
79 miliard 226 milionů, další 
prostředky budou v průběhu 
roku 2015 uvolňovány formou 
rozvojových programů (téměř 
3 miliardy). Na financování 
soukromých škol pak jdou 

čtyři miliardy korun a pro cír-
kevní školy je určeno více než 
1,2 miliardy korun.

Můžete letošní finance 
určené pro veřejné školy 
srovnat s loňskými a potvr-
dit, že prostředky na tarifní 
platy byly skutečně navý-
šeny o 3,5 procenta?

Jak jsem již uvedl, rozpo-
čet celkových běžných 
výdajů je ve srov-
nání s loňskem 
vyšší přibližně 
o 3,2 miliardy 
korun. Objem 
mzdových pro-
středků (včetně 
zákonných od-
vodů )  vzros t l 
o 2,86 miliardy, to 
znamená skoro o 3,68 pro-
centa. V ostatních neinvestič-
ních výdajích,  tedy tzv. ONIV, 
je letos rozpočet vyšší o 350 
milionů korun a to je navýšení 
o více než 22 procent.

Navýšení platů by mělo 
být uskutečněno prostřednic-
tvím rozvojového programu. 
Proč tímto způsobem?

Rozvojovým programem 
garantujeme, že všechny 
školy a školská zařízení do-
stanou takový objem finanč-

ních prostředků, který odpo-
vídá změně tarifních tabulek 
k 1. 11. 2014 podle toho, do 
jaké platové třídy a do jakého 
platového stupně byli zaměst-
nanci škol zařazeni.

Pro letošní rok bylo slibo-
váno, že do ostatních nein-
vestičních prostředků nebu-
dou zahrnuty peníze na ne-
mocenskou. Jedná se o 300 
milionů korun. Je to tak?

O tomto možném řešení 
probíhala jednání jak s minis-
terstvem financí, tak i se zá-
stupci školských asociací. Na 

základě podmínek, 
které stanovilo 

ministerstvo fi-
nancí, jsme do-
šli ke kompro-
misnímu ře-
šení, že peníze 
určené na ne-

mocenskou bu-
dou stejně jako 

v předchozích letech 
součástí ONIV.

Každoročně se při rozpi-
sech finančních prostředků 
pro jednotlivé školy objevuje 
stejný problém. Krajské nor-
mativy stejných typů škol se 
výrazně liší. Bude se minis-
terstvo školství snažit tomuto 
jevu letos předejít?

V tuto chvíli legislativa při 
financování škol ukládá, že 
podrobný normativní rozpo-
čet na základě krajských nor-
mativů stanoví krajské úřady, 

čímž může docházet k výraz-
ným odlišnostem v rámci jed-
notlivých krajů. Ministerstvo 
školství si tento fakt uvědo-
muje, a proto intenzivně pra-
cuje na reformě financování 
regionálního školství.

O reformě financování 
regionálního školství se ho-
voří již řadu let, ale zatím bez 
naděje na její spuštění. Jak 
by podle Vás měla reforma 
vypadat a kdy by mohla být 
spuštěna?

S reformou celého finan-
cování regionálního školství 
určitě počítáme, rozhodně 
je velice potřebná. Víme, že 
předchozí reformy skončily 
neúspěšně, chceme proto při-
pravit takovou reformu, která 
bude akceptovatelná celou 
veřejností. Jednak by měla za-
jistit rovnoměrné financování, 
to znamená odstranit nepři-
měřené rozdíly v dotacích, 
dále by měla být čitelná, prů-
hledná a dát školám jistotu, že 
při určitém počtu žáků bude 
mít škola zabezpečený pro-
voz. A to jak v oblasti mezd, 
tak v oblasti dalších přímých 
výdajů.

Reformu financování re-
gionálního školství připra-
vujeme v členění na dvě zá-
kladní oblasti, a to reformu fi-
nancování základního školství 
a středního školství. U základ-
ních škol chceme zajistit do-
stupnost všem žákům včetně 
podpory inkluzivního vzdě-
lávání a zapojit prvek kvality 
vzdělávání.

U středních škol stavíme 
reformu financování na prin-
cipu potřebnosti a kvality. 
Znamená to, že chceme pod-
porovat především ty školy, 
jejichž absolventi mají uplat-
nitelnost na trhu práce, pod-
pořit ale na druhou stranu 
chceme i takzvané potřebné 
máločetné obory a opět 
chceme zapojit i prvek kva-
lity. A protože je reformu fi-
nancování nutné nejen dobře 
připravit, ale také ji dobře 
vysvětlit veřejnosti, nelze ji 
spustit dříve než v roce 2017. 
V tuto chvíli se ale jedná 
o předběžný výhled.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  ARCHIV

Peníze na třiapůlprocentní navýšení platů ve školství jsou,
říká Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství pro vzdělávání
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Kdo může provádět orientační dechové zkoušky u žáků školy?
Postup školy pro případ zjištěného užívání alkoholu nebo jakékoliv návykové látky žákem v době školní výuky 
nebo akcí pořádaných školou v souvislosti s výukou mimo sídlo školy by měl upravovat školní řád, a to včetně 
postihu příslušného žáka či žáků.

Se školním řádem musí být 
seznámeni prokazatelným 

způsobem nejen žáci, ale i je-
jich zákonní zástupci. Před kaž-
dou akcí, zejména vícedenní, 
organizovanou školou pro žá-
ky by měli být účastnící se žá-
ci a jejich zákonní zástupci po-
učeni o důsledcích porušení 
školního řádu, např. povinnosti 
zákonného zástupce převzít na 
vyzvání školy žáka a přepravit 
ho do místa bydliště na vlast-

ní náklady a vlastní odpověd-
nost v případech uvedených ve 
školním řádu. Žáci i jejich zá-
konní zástupci by rovněž měli 
být výslovně upozor-
něni, že při podezře-
ní na požití alkoholu 
nebo jiné návykové 
látky bude podezřelý žák pod-
roben orientační zkoušce, pří-
padně bude věc předána k šet-
ření Policii ČR.

V souvislosti s výše uve-

deným zároveň dodávám, že 
v době školního vyučování, 
a tedy i během akcí pořáda-
ných v souvislosti s výukou pro 

žáky mimo sídlo 
školy, odpovídá 
za žáky škola. Za-
městnanci školy 

jsou odpovědní zaměstnava-
teli za škodu, kterou způsobí 
zaviněným porušením povin-
ností při plnění pracovních 
úkolů (například zanedbáním 

dohledu nad svěřenými žáky) 
nebo v přímé souvislosti s ni-
mi a jsou povinni počínat si 
vždy tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku.

Možná formulace do škol-
ního řádu: „Žák je povinen 
podrobit se na pokyn zaměst-
nance školy zjištění, zda není 
pod vlivem alkoholu nebo ji-
ných návykových látek.“

Jan ROMANĚNKO
svazový inspektor bezpečnosti práce

I školní družiny mohou letos získat peníze prostřednictvím šablon
Zpráva o činnosti za uplynulé čtyři roky a formulování dlouhodobých cílů pro oblast školních družin a klubů, ale 
zejména volba delegátů na VII. sjezd školských odborů byly na pořadu jednání republikové konference profes-
ní sekce výchovně-vzdělávacích zařízení, která proběhla 16. ledna v Praze.

Předsedkyně sekce Jana 
Brdová vyzdvihla význam 

úspěšného řešení problémů 
členek sekce. Zmínila pře-
řazování vychovatelek 
z deváté do osmé 
platové třídy, je-
muž se ve většině 
škol podařilo za-
bránit, zachová-
ní přímé výchov-
né činnosti vycho-
vatelek v době obě-
da i aktivní účast členek 
sekce na připomínkování zá-
konů a vyhlášek týkajících se 
školních družin. J. Brdová vy-
zvala členky sekce, aby se na 
ni aktivně obracely s podně-
ty z regionů, kde je třeba ně-
co změnit.

Zástupkyně ministerstva 
školství pro zájmové vzdělá-

vání Andrea Šimáková sdě-
lila, že byl na MŠMT obno-
ven poradní orgán ministra 
školství pro zájmové vzdělá-

vání, kde jsou zastou-
peni odborníci a or-

ganizace zabývají-
cí se touto oblas-
tí a kam je zvá-
na i Jana Brdová 
za školské odbo-

ry. Tato rada bude 
probírat a doporučo-

vat ministrovi školství žá-
doucí řešení problémů, jež 
v zájmovém vzdělávání jsou 
a dále vzniknou. A. Šimáko-
vá se zmínila o probíhající de-
batě o financování regionál-
ního školství, kde by se mě-
lo ustoupit od financování 
na žáka a zvolit jednu z vari-
ant – buď financování na ško-

lu se zohledněním počtu tříd 
a normativem na žáka, nebo 
financování na učitele (vy-
chovatele), kde by bylo zo-
hledněno také stáří učitel-
ského sboru. Školní družiny 
by podle A. Šimákové měly 
zůstat součástí škol a na ně by 
byly také určeny finanční pro-
středky. Potěšující zprávou 
z ministerstva školství je to, 
že se pro letošní rok připra-
vuje operační program, kde 
je zahrnuto i regionální škol-
ství a oblast zájmového vzdě-
lávání. Peníze z něj budou 
čerpány zjednodušenou for-
mou pomocí šablon.  Andrea 

Šimáková vyzvala přítomné, 
aby ji neváhali oslovit mailem 
na andrea.simakova@msmt.
cz, pokud budou mít jakýko-
li problém.

Předseda školských odbo-
rů František Dobšík seznámil 
účastníky jednání s novelou 
vládního nařízení o platech, 
podle níž by také letos mělo 
dofinancování učitelů po na-
vrácení věkového automa-
tu probíhat prostřednictvím 
rozvojového programu, aby 
šlo skutečně o peníze dodané 
do rozpočtu navíc, nikoliv jen 
normativně přerozdělené.

Zlata ŠTÁSTKOVÁ

Vláda bere odbory vážně
Vláda změnila pravidla přípravy zákonů a předpisů. Vět-

ší slovo při tvorbě nové legislativy budou mít odboráři 
a zaměstnavatelé. Návrhy norem by k posouzení pak měly 
dostávat i profesní komory.

K návrhům zákonů se odboráři a zaměstnavatelé mohli 
vyjadřovat už teď. Jejich připomínky ale neměly stejnou vá-
hu jako výhrady ministerstev či jiných institucí. Nyní by je 
autoři norem měli začít také vypořádávat ve „zvláštním re-
žimu“. Měli by je projednat náměstci ministerstev, která le-
gislativní změny předkládají. čtk

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Vady řeči má stále více předškoláků. Školky umějí nabídnout pomoc
Vady řeči se u dětí předškolního věku stávají v současné době spíš normou než okrajovou výjimkou. O tom 
vědí své učitelky mateřských škol, ale také prvního stupně základních škol. Mateřské školy se k tomuto 
problému stavějí čelem. U nás jsme z těchto dětí vytvořili celou jednu třídu.

Nápad vytvořit „logopedic-
kou třídu“ vznikl zhruba 

před dvěma lety, když jsme 
v naší mateřské škole Brus-
lička v Klášterci nad Ohří za-
čali zjišťovat, že přibývá dětí, 
které mají problémy s řečí. 
Měli jsme z počtu 112 dětí 
47 dětí, u kterých bylo po-
třeba buď provádět přímo lo-
gopedickou nápravu hlásek, 
nebo rozvíjet řeč jako tako-
vou. Došli jsme k názoru, že 
by bylo vhodné zřídit třídu 
s upraveným vzdělávacím 
programem zaměřeným na 
odstranění vad řeči.

Jednou z podmínek pro 
otevření třídy bylo odpovída-
jící vzdělání učitelek. Sama 
jsem dostudovala speciální pe-
dagogiku v magisterském stu-
dijním programu a logopedii 
v bakalářském studiu (logope-
dický asistent). Moje kolegyně 
absolvovala odborný kurz Pri-
mární logopedická prevence 
akreditovaný MŠMT v rámci 
systému dalšího vzdělávání 
v Měcholupech. Dále jsme 
museli mít garanta. V tomto 
směru spolupracujeme s pe-
dagogicko-psychologickou 
poradnou v Kadani. Třídu 
jsme zřídili z dětí naší mateř-
ské školy. Oslovili jsme ro-
diče, protože jejich souhlas je 
nutný. Zájem o zařazení dětí 
do této třídy byl ale od začátku 
veliký. Děti musely absolvovat 
vyšetření v poradně, na zá-
kladě vyšetření bylo nutné vy-
pracovat pro každé dítě indivi-
duální plán.
Činnosti připravujeme 

ve třídě v různých centrech. 
V jednom centru se třeba roz-
víjí matematicko-logická in-
teligence, v jiném centru hu-
dební, v dalším zase jazyková, 
rozvoj řeči atd. Centra při-
pravíme po celé třídě a děti 
dostanou nabídku činností. 
Každé centrum má prostor 
pro určený počet dětí. Děti 
mají své cedulky se jménem 

a obrázkem, a když vidí, že už 
u centra visí pět cedulek, vědí, 
že je obsazeno a musí po-
čkat. Takto přirozeně se roz-
dělí i velký počet dětí ve třídě. 
Děti nepracují v chumlu, vyu-
žívají všechny prostory třídy, 
herny a tím jsou i samotné 
činnosti klidnější. Napří-
klad v pondělí začí-
náme se třemi cen-
try a postupně 
se  př idáva j í 
další. Jestliže 
máme ve školce 
v rámci ŠVP ně-
jaké téma, napří-
klad příroda, zvířata, 
tak se zároveň snažíme, aby 
i v centrech se toto téma obje-
vilo – stavíme zahradu, pracu-
jeme s knihami, obrázky, en-
cyklopediemi. Ve výtvarném 
centru zase kreslí, malují, mo-
delují. Děti v centrech prová-
dějí činnosti a paní učitelka 

je koordinátorem. Ona sice 
řídí, ale tak, aby to děti ne-
věděly. Sleduje, jestli prošly 
všemi centry nebo které cen-
trum děti láká více, ke které 
oblasti mají větší sklon.

Pro nás je důležité slovo 
pohádka, dramatizace, to je 
základ. A dále zcela samo-

zřejmě pohyb. Pohyb je zákla-
dem toho, aby činnost mozku 
byla funkčnější a tím se roz-
víjela i řeč. Samotná práce 
v této třídě je velice pestrá. 
Logopedie není jenom o dý-
chání a o mluvení, ale i o 
jemné motorice. Zjistilo se, 
že děti, které mají větší vadu 

řeči, také většinou 
špatně drží tužku, 

špatně  kresl í 
a mají  pro-
blém s motori-
kou. Máme jen 

dvě děti, které 
rády kreslí, ma-

lují. Po skoro půlroční 
práci děti našly radost ve vý-
tvarných činnostech. Hodně 
s dětmi foukáme. Rozdělíme 
si stůl na půl, uděláme papí-
rové koule a děti foukají do 
brčka a tím koule posunují. 
Jde o to, aby se uměly po-
řádně nadechnout a vydech-

nout. Velice rády děti foukají 
také brčkem do vody. Dále 
používáme bublifuk nebo 
provádíme dechová cvičení 
s pomocí větrníků.
Často zařazujeme grafo-

motorická cvičení na uvol-
nění celé paže. Provádíme 
rytmizaci a hrajeme si s hu-

debními nástroji, když děti 
mluví a tleskají do rytmu, je 
pro ně vždy lehčí výslovnost 
slov a říkadel. Hodně dětí 
má problém se zadrhává-
ním, tady jim pomáhá třeba 
zpívání.

Práce s touto třídou je 
náročnější, co se týká doku-
mentace, zároveň také na 
další vzdělávání pedagogů. 
Má však pro nás a hlavně pro 
děti hodně výhod. Ve třídě je 
dětí méně (v klasické třídě 
zapisujeme do 28, tady je 18 
dětí), je tedy čas na to, aby-
chom vnímali, co každý říká. 
V této třídě je na práci větší 
klid. Máme tu také několik 
dětí s více obtížemi, ale dají 
se v případě třeba záchvatů 
vzteku velice rychle zklidnit. 
Děti vědí, že si v tomto oka-
mžiku nemají dotyčného vší-
mat. Skutečně to dodržují 
a dítě vztek potom rychle 

přejde. Děti berou kama-
ráda takového, jaký je. Ne-
smějí se jeden druhému, že 
špatně mluví, protože mluví 
hůř prakticky všichni. Kladné 
ohlasy máme také ze strany 
rodičů, kteří jsou s výsledky 
svých dětí více než  spokojeni.

 Dagmar MEGOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Zastoupení v konkurzní komisi
Pokud se slučují dvě střední školy a jedna bude 
tedy nástupnickou, má právo na zastoupení v kon-
kurzní komisi i slučovaná škola?

K uvedenému dotazu po-
dalo MŠMT následující 

výklad vyhlášky:
Vyhláška č. 54/2005 Sb. 

stanovuje v § 2 odst. 2 taxa-
tivní výčet členů konkurzní 
komise, přičemž podle pís-
mene d) musí být jeden 
člen komise pedagogic-
kým pracovníkem příslušné 
právnické osoby vykonáva-
jící činnost školy a podle 
písmene f) musí být jeden 
člen členem školské rady, 
je-li zřízena. I v případě 
člena školské rady se z kon-
textu ustanovení má za to, 
že se jedná o školskou radu 
zřízenou při škole, jejíž čin-
nost vykonává příslušná 
právnická osoba vykonáva-
jící činnost školy.

Slučují-li se dvě pří-
spěvkové organizace, zů-
stává jedna z nich zacho-
vána jakožto právní ná-
stupce, který přebírá práva 
a povinnosti druhé, zani-
kající příspěvkové orga-
nizace. Právní nástupce 
nemění sloučením svoji 
identitu (a v souvislosti se 
sloučením nemusí být ani 
dán důvod k odvolání ředi-
tele a vyhlášení konkurzu 
– domníváme se tedy, že 
konkurz je v daném pří-
padě vyhlašován v souvis-
losti s čl. II bodem 5 zákona 
č. 472/2011 Sb.).

Je-li tedy vyhlašován 
konkurz na ředitele pří-
spěvkové organizace, která 
vzejde z procesu slou-
čení jako právní nástupce, 

je aplikace § 2 odst. 2 vy-
hlášky č. 54/2005 Sb. vzta-
žena k této nástupnické pří-
spěvkové organizaci. „Pří-
slušnou právnickou oso-
bou“ ve smyslu § 2 odst. 2 
písm. d) se proto rozumí 
nástupnická příspěvková 
organizace. Taktéž školská 
rada je v § 2 odst. 2 písm. f) 
vztažena ke škole, jejíž čin-
nost vykonává v době jme-
nování komise nástupnická 
příspěvková organizace.

Pr o t o ž e  v y h l á š k a 
č. 54/2005 Sb. neupra-
vuje speciální pravidla tý-
kající se konkurzů kona-
ných před sloučením práv-
nických osob vykonávají-
cích činnost školy použi-
telná na předmětnou věc, 
jsme toho názoru, že peda-
gogičtí pracovníci zanika-
jící příspěvkové organizace 
a členové školské rady zani-
kající organizace nemusejí 
být v konkurzní komisi za-
stoupeni (nemají „nárok“ 
na svého zástupce v kon-
kurzní komisi).

Fakticky se mohou stát 
členy komise, pouze bu-
dou-li jmenováni v rámci 
členů jmenovaných podle 
§ 2 odst. 2 písm. a) až c) 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
kde záleží na úvaze zřizo-
vatele, resp. ředitele kraj-
ského úřadu. Případně mo-
hou být tyto osoby přizvány 
k jednání komise s hlasem 
poradním ve smyslu § 2 
odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 
Sbírky. Vít BERKA

Kratší pracovní doba
Zákoník práce dává možnost poskytovat zaměst-
nanci osobní příplatek až do výše 50 procent pla-
tového tarifu nejvyššího platového stupně v jeho 
platové třídě. Jaký je nejvyšší možný osobní přípla-
tek u zaměstnance s kratší pracovní dobou?

Úprava poskytování 
osobního příplatku 

a jeho výše je obsažena 
v § 131 zákoníku práce. 
Maximální výše osobního 
příplatku je limitována způ-
sobem uvedeným v dotaze. 
Osobní příplatek v maxi-
mální možné výši je zcela 
jistě možno (při splnění 
podmínek) přiznat zaměst-
nanci pracujícímu po sta-
novenou týdenní pracovní 
dobu (plný úvazek). Pro za-
městnance, který má sjed-
nánu kratší pracovní dobu, 
platí ustanovení § 80 záko-
níku práce, kde se mj. sta-

noví, že zaměstnanci pří-
sluší mzda nebo plat, které 
odpovídají sjednané kratší 
pracovní době. Toto usta-
novení je nutno vztahovat 
na všechny složky platu, 
tedy i na osobní příplatek. 
Pokud by tedy měl být za-
městnanci přiznán osobní 
příplatek v maximální 
možné výši, ale zároveň by 
šlo o zaměstnance se sjed-
nanou kratší pracovní do-
bou, musela by být tato 
maximální výše korigována 
tak, aby odpovídala sjed-
nané kratší pracovní době.

Vít BERKA

Cestovní náhrady v roce 2015
K jakým změnám došlo od ledna 2015 ve stanove-
ní výše cestovních náhrad při pracovních cestách?

Dnem 1. ledna 2015 na-
byla účinnosti vyhláška 

č. 328/2014 Sb., o změně 
sazby základní náhrady za 
používání silničních moto-
rových vozidel a stravného 
a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro 
účely poskytování cestov-
ních náhrad. Ve vyhlášce se 
stanoví (uvedena jsou usta-
novení týkající se příspěv-
kových organizací):

§ 1
Sazba základní náhrady 

za 1 km jízdy podle § 157 
odst. 4 zákoníku práce činí 
nejméně u

a) jednostopých vozidel 
a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silnič-
ních motorových vozidel 
3,70 Kč.

§ 3
Za každý kalendářní 

den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle 
§ 176 odst. 1 zákoníku 
práce ve výši

a) 69 Kč až 82 Kč, trvá-

-li pracovní cesta 5 až 12 
hodin,

b) 104 Kč až 125 Kč, 
trvá-li pracovní cesta déle 
než 12 hodin, nejdéle však 
18 hodin,

c) 163 Kč až 195 Kč, 
trvá-li pracovní cesta déle 
než 18 hodin.

§ 4
Výše průměrné ceny za 

1 litr pohonné hmoty podle 
§ 158 odst. 3 věty třetí záko-
níku práce činí

a) 35,90 Kč u benzinu 
automobilového 95 oktanů,

b) 38,30 Kč u benzinu 
automobilového 98 oktanů,

c) 36,10 Kč u motorové 
nafty.

§ 5
Vyhláška č. 435/2013 

Sb., o změně sazby základní 
náhrady za používání silnič-
ních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení 
průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad, se zru-
šuje. Vít BERKA
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Největší vzdělávací středisko v Šumperku nabízí
děvčatům a klukům ze základních škol dvě desítky řemesel
Druhou lednovou středu se proměnily obě budovy nedávno sloučené Střední školy železniční, 
technické a služeb v Šumperku v pestrou burzu dovedností a inspirativních nápadů zdejších žáků 
a učitelů. Tradiční Den otevřených dveří obohatila novinka – Den zaměstnavatelů.

Dveře se dokořán ote-
vřely zejména žákům 

základních škol a jejich rodi-
čům, kteří společně hledali 
odpovídající obor s výuč-
ním listem nebo maturitou. 
Možná s odkazem na školní 
heslo „nauč se řemeslo, zís-
kej nezávislost“.

Protože škola existuje ve 
stávající podobě teprve půl 
roku, využili učitelé i žáci 
této příležitosti k vzájem-
nému bližšímu poznávání. 
Největší vzdělávací stře-
disko v Šumperku, v sou-
časné době s devíti stovkami 
žáků, nabízí děvčatům a klu-
kům ze základních škol dvě 
desítky tradičních i zcela no-
vých řemesel včetně mož-
nosti získat maturitu ve vy-
braném oboru.

V tělocvičně festival

Tělocvična hlavní budovy 
Střední školy železniční, 
technické a služeb v ulici 
Generála Krátkého v Šum-
perku se proměnila v pestrý 
festival ukázek řemesel, pou-
tavou přehlídku zručnosti 
a dovednosti žáků. Truhláři 
a tesaři se pochlubili někte-
rými svými praktickými vý-
robky ze dřeva, prodavačky 
a obchodnice předvedly ba-

lení dárků. Kdo chtěl, mohl 
ochutnat voňavé perníčky 
s křehkými nápisy jednotli-
vých oborů vzdělávání. Po 
celou dobu bylo rušno pře-
devším u žáků, kteří stří-
davě předváděli obrábění 
kovu. Informace a konzul-
tace nabízeli ve svých stán-
cích zástupci významných fi-
rem, s nimiž škola spolupra-
cuje zejména při odborném 
výcviku a praxích.

Žáci se představují

Celodenní výstavní a in-
formační maraton, ur-
čený pro váhající deváťáky 
a jejich rozmýšlející se ro-
diče, odstartoval již do-
poledne. Ředitelka školy 
Irena Jonová přivítala zá-
jemce ze základních škol 
a hosty nejen z okolí Šum-
perka, zástupce radnice 
a zaměstnavatelů. Budoucí 
žáci a jejich rodiče nahlédli 
třeba „pod pokličku“ spo-
lečnosti, která připravuje 
obědy a pro zájemce ještě 
svačiny. Kdo měl zájem, do-
tazoval se přímo u přítom-
ných zástupců šumperského 
úřadu práce na perspektivu 
a uplatnění svého zvole-
ného oboru. Mladí obchod-
níci, budoucí maturanti, 

představili svou fiktivní spo-
lečnost pod názvem Nature 
Still, která nabízí certifi-
kované výrobky kosmetiky 
a preventivního lékařství. 
Pánové si se zájmem pro-
hlédli dílny strojních mecha-
niků, obráběčů kovů a klem-
pířů včetně jejich vystave-
ných výrobků. Nenechali si 
ujít žhavé ukázky svařování, 
prošli si ostatní technické 
zázemí školy a nezapomněli 
ani na přitažlivý model že-
lezničního nádraží.

Stavaři na Zámečku

Také druhá budova školy, 
Zámeček v Bulharské ulici, 
měla zájemcům co nabíd-
nout. Mnozí žáci ze základ-
ních škol, budoucí stavaři, 
se v zámku cítili jako doma. 
Od září pravidelně docházejí 
do středoškolských lavic, aby 
se v předstihu seznamovali 
s tím, co je od nového škol-
ního roku může čekat. Navíc 
si prověřují šikovnost svých 
rukou, když spolu s učiteli 
vytvářejí třeba modely ro-
mánské rotundy. Úplní no-
váčci si vyzkoušeli práci se 
školními tablety, vyplňovali 

jednoduché cvičné testy, vě-
novali se kvízům a na nej-
lepší z nich čekala sladká od-
měna. Rovněž budoucí stro-
jaři a mechanici se dozvě-
děli vše potřebné týkající se 
jejich zvolené profese.

Dveře obou budov se za-
vřely až s příchodem tmy. 
Byl to pořádný maraton. 
Žáci spolu se svými učiteli 
Střední školy železniční, 
technické a služeb v Šum-
perku zprostředkovali zá-
jemcům detailní představu 
o každodenním životě ve 
škole. Zástupci patnácti za-
městnavatelských organi-
zací, známých firem regionu, 
přiblížili mladým zvědavcům 
svůj výrobní program, pra-
covní prostředí, perspektivu 
technického oboru, ale ze-
jména možnost najít u nich 
hned po ukončení školy za-
městnání. Stanislav JUGA

Kontakt:
Střední škola železniční, 
technická a služeb
Gen. Krátkého 30, 
Šumperk
Tel.: 583 320 111
e-mail: skola@sszts.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Žáci nejsou stroje ani filatelisté
Kolega Výborný si peč-

livě připravuje pomůcky 
do další hodiny. „Ještě mu-
sím uzavřít známkování,“ 
pozorně sleduje kalen-
dář. „Abych pravdu řekl, 
známky a vysvědčení mě 
pořádně straší,“ přidává se 
Hromádka. „Žáci jsou jako 
podrážděné včely. Přitom 
dobře vědí, že vůbec nesta-
vím známky na první místo. 
Daleko víc mě zajímá, čemu 
se naučili.“

„Když jsem ještě učil na 
gymnáziu, museli jsme vytvo-
řit známku na vysvědčení ho-
lým aritmetickým průměrem. 
Byl jsem z toho nešťastný, ale 

kvůli ostatním kolegům jsem 
nepsané pravidlo dodržoval,“ 
svěřuje se Výborný. „Vidíš, to 
je jeden z důvodů, proč jsem 
nikdy nechtěl učit na gym-
náziu. Pro mě jsou 
známky jen orien-
tační. Mnohem 
více mě zajímá, 
zda žák v ho-
dině spolupra-
cuje. Jak přistu-
puje ke svým po-
vinnostem. Vyru-
šuje? Pomáhá svou aktivitou? 
Často jim říkám, že nejsou 
stroje na známky. Že nejsou 
filatelisté, aby je sbírali. Že 
v nich spatřuji především pře-

mýšlivé lidi,“ najednou se roz-
povídá Hromádka. „Hodně 
mi vadí, že vzdělání se u nás 
často zužuje na statistiky (ne)
úspěšnosti. Na procenta. 

Holé body. Už málo 
se ptáme, jak jsou 

naši žáci připra-
veni na oprav-
dový život, který 
nelze nahrazo-

vat žádnými pro-
centy,“ povzdychne 

si Hromádka.
„Už dlouhá léta naučeně 

měříme výsledky práce ve 
škole jen známkami. Zdán-
livě špatný, podle známek 
málo úspěšný žák může být 

dobře připravený pro své 
budoucí povolání. Jedině 
opravdový život mu nakonec 
napíše spolehlivé vysvědčení. 
Bez razítka. Bez podpisu, ale 
pravdivé,“ doplňuje kolega 
Výborný.

„Nedávno se mě jeden 
žák odvážně ptal, co mu asi 
vychází, když má zatím tři 
pětky. A rychle dodal – čistá 
trojka, že? Zkoprněl jsem. 
On zatím hbitě počítal – tři 
krát pět je patnáct, děleno 
pěti jsou tři. Dnes už souhla-
sím s názorem, aby se z mate-
matiky povinně maturovalo,“ 
vlídně se usmívá Hromádka.

Roman KANTOR

Odmítl převzít výpověď
Zaměstnavatel chtěl zaměstnanci předat na pracovišti 
výpověď z pracovního poměru. Ten ji však odmítl pře-
vzít. Jaké důsledky má tento postup zaměstnance?

Písemnosti týkající se 
skončení pracovního po-

měru (ale i jiné písemnosti 
uvedené v § 334 odst. 1 zá-
koníku práce) doručuje za-
městnavatel zaměstnanci 
do vlastních rukou na pra-
covišti, v jeho bytě nebo 
kdekoliv bude zastižen 
anebo prostřednictvím sítě 
nebo služby elektronických 
komunikací.

Není-li to možné, může 
zaměstnavatel písemnost do-
ručit prostřednictvím provo-
zovatele poštovních služeb. 
Podle § 334 odst. 3 záko-
níku práce nedoručuje-li za-
městnavatel písemnost pro-
střednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací 
nebo provozovatele poštov-
ních služeb, považuje se pí-
semnost za doručenou také 
tehdy, jestliže zaměstnanec 
přijetí písemnosti odmítne. 
Pokud tedy zaměstnanec od-
mítne výpověď převzít na 
pracovišti, stačí zaměstnava-
teli, když prokáže (např. svě-
decky) toto odmítnutí a pí-
semnost se považuje za do-
ručenou. Takový postup za-
městnance jde ovšem k jeho 
tíži, neboť v důsledku toho 
nebude mít informace o dů-
vodech výpovědi a její pří-
padnou neplatnost bude 
proto v případném soudním 
řízení uplatňovat obtížněji.

Jak krátit dovolenou?
Jak posuzovat pro účely krácení dovolené dny svátků, 
které připadnou na pracovní neschopnost zaměstnance? 
Budou se dny svátků započítávat do zameškaných dnů?

Krácení dovolené upravuje 
§ 223 zákoníku práce, 

kde se v odst. 1 stanoví:
„Nepracoval-li zaměstna-

nec, který splnil podmínku 
stanovenou v § 212 odst. 1, 
v kalendářním roce, za který 
se dovolená poskytuje, pro 
překážky v práci, které se 
pro účely dovolené nepo-

suzují jako výkon práce, za-
městnavatel krátí dovole-
nou za prvých 100 takto za-
meškaných směn (pra-
covních dnů) o jednu 
dvanáctinu a za kaž-
dých dalších 21 takto 
z a m e š k a n ý c h 
směn (pracov-
ních dnů) rovněž 

o jednu dvanáctinu. Dovole-
nou vyčerpanou podle § 217 
odst. 5 před nástupem rodi-
čovské dovolené není možné 
z důvodu následného čerpání 
rodičovské dovolené krátit.“

Doba pracovní neschop-
nosti se pro účely dovo-
lené neposuzuje jako výkon 
práce, pokud nejde o pra-
covní neschopnost v dů-
sledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání (viz 

§ 216 zákoníku práce). Po-
kud připadnou do doby pra-
covní neschopnosti pro ne-
moc zaměstnance dny 
svátků, které podle rozvr-
žení pracovní doby nejsou 
pro zaměstnance dnem vý-
konu práce, nejde o zameš-
kání pracovní směny. Proto 
se tyto dny svátků do uve-
deného počtu dnů, za něž se 
dovolená krátí, započítávat 
nebudou.

O těhotenství nevěděl
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď těhotné zaměst-
nankyni. Jak posuzovat případ, kdy v době doručení 
výpovědi zaměstnavatel o této skutečnosti nevěděl?

V § 53 odst. 1 písm. d) 
zákoníku práce se sta-

noví, že zaměstnavatel ne-
smí dát zaměstnanci výpo-
věď v ochranné době, to je 
v době, kdy je za-
městnankyně tě-
hotná nebo kdy 
zaměstnankyně 
čerpá mateř-
skou dovolenou 
nebo kdy za-
městnankyně 
nebo za-

městnanec čerpají rodičov-
skou dovolenou. Ochranná 
doba trvá po celou dobu tě-
hotenství zaměstnankyně, 
i když nebylo dosud zjiš-
těno a i když o něm při po-

dání výpovědi nevěděla ani 
zaměstnankyně. Výpověď 
z pracovního poměru je 
tedy neplatná i v případě, 

bude-li teprve doda-
tečně zjištěno, 

že zaměst-
n a n k y n ě 
byla v době 
ř á d n é h o 
doručení 
výpovědi 
těhotná.
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Recyklohraní v Edisonově základní škole

Recyklohraní je školní 
recyklační program 

pod záštitou MŠMT České 
republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků 
v oblasti třídění a recyk-
lace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpět-
ným odběrem baterií a po-
užitých drobných elektro-
zařízení. Od loňského září 
se do tohoto programu za-
pojila i Základní škola 
Varns dorf. Prvním úkolem 
byla soutěž ve sběru bate-
rií. K recyklaci se díky pil-
ným sběračům v naší repub-
lice dostalo 46 643 kg pou-
žitých baterií. Z naší školy 
to bylo 55 kg.

Od listopadu 2014 
v naší škole probíhá také 
soutěž Věnuj mobil. Cí-
lem soutěže je podpora 

sběru, opětovného využití 
a recyklace mobilních te-
lefonů. Během uplynulých 
ročníků zúčastněné školy 
odevzdaly více než 100 ti-
síc vysloužilých mobilních 
telefonů. Telefony, které 

bylo možno repasovat, byly 
předány jako dar do dět-
ských domovů, zbylé pro-
šly recyklací. V „Edisonce“ 
se podařilo shromáždit za 
dva měsíce 68 mobilů. Za-
tím posledním úkolem pro-
gramu bylo dokázat, že 
i děti z naší školy umí při-
pravit občerstvení, aniž by 
použily jeden jediný elek-
trospotřebič. Úkol byl spl-
něn! Catering 3. B připra-
vil lahodné tortilly, toas-
tové plachetnice a jaho-
dové pohárky, které mohli 
zhlédnout a ochutnat ná-
vštěvníci dne otevřených 
dveří. Dosavadní úkoly se 
nám podařilo splnit a už se 
těšíme na další vyhlášené 
úkoly.

Jindřiška ŠIŠKOVÁ

Add.: Preventivní prohlídky 
do škol… (TŠ č. 3/2015)
Rád bych vám sdělil svůj názor na preventivní pro-

hlídky ve školách. Podle mého je pravidelnost v pre-
ventivních prohlídkách výborná. V tom zubní prohlídky 
organizované školou mají velký význam. Návštěva, dle 
mého názoru, by měla být doplněna o dentální hygienu, 
kde se děti budou motivovat k čištění a zároveň se pro-
vede praktická ukázka správného čištění zubů. Jediný pro-
blém, který v tom vidím, je, že děti sice tímto způsobem 
motivovat můžeme, ale pokud nejsou motivovaní rodiče, 
tak si děti špatné návyky z rodiny ponesou i přes veškerou 
naši snahu. Měli by být vždy poučeni i rodiče!

Jan KALOD, zubní lékař

O Sněhurce 
a sedmi 
trpaslících
KAMILA SKOPOVÁ

Sněhurka snědla 
otrávené jablko, sedm 
jejích malých kamarádů 
– trpaslíků – k ní ale 
naštěs tí dovede prince 
a ten ji zachrání polib-
kem. Tuhle klasickou 
pohádku známe všichni. 
Umíte si ale představit, 
že jste někdy byli tak 
malí, že vám ji někdo 
vyprávěl poprvé a před-
tím jste ji neznali? Poe-
ticky ilustrované lepo-
relo jednoduše a vtipně 
vede rodiče a děti po-
hádkou a může být prv-
ním seznámením ma-
lých s touto pohádko-
vou klasikou. Jednotlivé 
obrázky velmi dobře po-
mohou rozvíjet dětskou 
představivost. Knihu 
vydalo nakladatelství 
Grada.

Znáte je?

Devět talentovaných dětí a jedna třída získaly Zlatý oříšek
Devět talentovaných 

dětí a jedna výjimečná 
školní třída získaly cenu 
Zlatý oříšek za rok 2014. 
Poprvé se mezi vítězi obje-
vil tenista, třináctiletý Jo-
náš Forejtek. Tento chlapec 
z Plzeňska navíc úspěšně ly-
žuje, je mistrem republiky 
v obřím slalomu. Oceněná 
5. A z Kunovic na Uhersko-
hradišťsku ve volném čase 
aktivně pomáhá handica-
povaným dětem.

Ze sportovců byl v šest-
náctém ročníku Zlatého 
oříšku oceněn ještě repub-

likový šampion v kraso-
bruslení Matyáš Bělohrad-
ský, několikanásobný mistr 
republiky v kanoistice Da-
vid Volák a šachista Jiří 
Liška. Uspěli také hudeb-
níci Markéta Hejdová 
a Martin Kot, tanečnice 
Natálie Romportlová, 
nadšený astronom a ma-
tematik Jiří Vala a autorka 
knih pro děti Kristýna 
Pokorná.

Tato čtrnáctiletá spiso-
vatelka začala psát v jede-
nácti letech, když pro mlad-
šího sourozence vymyslela 

poněkud akční pohádky na 
dobrou noc. Vedle knih ji 
však zajímá i biologie a che-
mie, které by 

chtěla 
v bu-
doucnu 
studovat. 
Stejně 
j a k o 

ostatní vítězové získala pré-
mii 10 000 korun. Vrátila ji 
však na účet Nadačního 
fondu Zlatý oříšek, aby byl 
využit na podporu dětí, 
které ho potřebují více.

Nadační fond Zlatý oří-
šek chce nadaným dětem 
z celé republiky pomáhat 
v dalším rozvoji. Přispívá 
například na jejich cesty 
na zahraniční soutěže a na 
další nezbytné náklady spo-
jené s vrcholovou činností, 
které v tomto věku dětí pa-
dají hlavně na bedra rodičů.

čtk

Da-
iří 
-

a-
rka
na 

so-
de-
ad-
ela

mie, které by 

chtěla 
v bu-
doucnu 
studovat. 
Stejně 
j a k o 
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Pojetí testových úkolů v Mezinárodním šetření počítačové 
a informační gramotnosti ICILS 2013

Obsahem tohoto textu 
je popis pojetí testo-

vých úkolů šetření ICILS 
2013, do kterého se na jaře 
2013 zapojilo 19 zejména 
evropských států. V České 
republice šetření proběhlo 
na reprezentativním vzorku 
170 škol a realizovala ho 
Česká školní inspekce pro-
střednictvím projektu Kom-
petence III. Šetření bylo 
zaměřeno na žáky 8. roč-
níků (v České republice se 
jednalo o 8. ročník základ-
ních škol a odpovídající roč-
níky víceletých gymnázií).

Design šetření byl nasta-
ven tak, že každý žák vypra-
coval dva třicetiminutové 
testové moduly a poté odpo-
vídal ještě na otázky v žákov-
ském dotazníku, které 
mapovaly zejména postoje 
k informačním a počítačo-
vým technologiím (ICT), 
zkušenosti s používáním 
ICT ve školních předmětech 
a rodinné zázemí žáků.

Testový modul byl blok 
vzájemně  souvisejících 
úkolů, které spojovalo spo-
lečné téma. Každý modul 
obsahoval přibližně osm 

kratších testových úkolů, 
jejichž zodpovězení obvykle 
netrvalo déle než jednu až 
dvě minuty. Po nich násle-
doval rozsáhlejší úkol (tzv. 
velký úkol), na jehož vypra-
cování bylo potřeba zhruba 
15 až 20 minut.

Testové úkoly žáci 
vypracovávali na počíta-
čích v prostředí, které se 
snažilo co nejvěrohod-
něji simulovat reálné pro-
středí práce s internetovým 
prohlížečem, e-mailovým 
klientem, textovým edito-
rem, editorem pro přípravu 
prezentací apod. V někte-
rých případech museli žáci 
podobně jako v běžném 
životě pracovat s několika 
aplikacemi současně. Počí-
tačové aplikace, se kte-
rými žáci v testu pracovali, 
byly vyvinuty speciálně pro 
šetření ICILS, ale za cho-
vávaly obvyklé konvence 
(např. standardní ikony 
nebo typické druhy reakcí 
na zadané příkazy).

Všechny produkty, které 
žáci vytvořili, byly automa-
ticky uloženy na USB flash 
disk, aby je bylo možné poz-

ději ohodnotit. Hodnocení 
prováděli vyškolení hodno-
titelé podle předem vypra-
covaného manuálu ke kódo-
vání těchto úloh. Část testo-
vých odpovědí byla vyhod-
nocena automaticky.

Každý kratší testový úkol 
byl připraven pro určitou 
úroveň obtížnosti a odpo-
vídal tak konkrétní doved-
nostní úrovni šetření ICILS 
2013. Celkem byly sta-
noveny čtyři dovednostní 
úrovně – první úroveň je 
nejnižší, čtvrtá úroveň je 
nejvyšší (bližší popis doved-
nostních úrovní lze najít 
v Národní zprávě šetření 
ICILS 2013 zveřejněné na 
webových stránkách České 
školní inspekce – www.csicr.
cz). Tzv. velký úkol zahrno-
val různé aspekty pokrývající 
vždy celé spektrum doved-
nostních úrovní.

Aby bylo možné blíže 
představit pojetí testo-
vých úkolů v šetření ICILS, 
mezinárodní konsorcium 
odtajnilo znění testových 
úkolů z modulu Sportovní 
kroužek. Jedná se o jeden 
z celkem čtyř testových 

modulů použitých v rámci 
šetření ICILS 2013. Ostatní 
moduly zůstanou tajné 
pro možné budoucí pou-
žití v dalším cyklu šetření 
ICILS. Testový modul Spor-
tovní kroužek byl zaměřen 
zejména na práci se sou-
bory a informacemi ve sdí-
leném prostředí a dále na 
výběr a úpravu informací 
za účelem přípravy plakátu 
zvoucího na školní sportovní 
kroužek.

Na náhledu obrazovky 
(obrázek č. 1) je důležité 
poukázat na několik hlav-
ních prvků. Vpravo žák 
mohl sledovat zbývající čas, 
mohl vidět, na kterém tes-
tovém úkolu se nachází, 
mohl kliknutím na ikonu 
lupy vstoupit do nápovědy 
a šipka sloužila pro pře-
chod k dalšímu testovému 
úkolu (vracet se zpět nebylo 
možné). Ve spodní části bylo 
vždy napsáno zadání testo-
vého úkolu. V hlavní části 
obrazovky byl tzv. stimul, tj. 
konkrétní záležitost, které se 
týkalo testové zadání (např. 
se mohlo jednat o navo-
zení situace, že žák obdr-

žel e-mailovou zprávu, 
které se týkal testový 
úkol). Před samot-
nou prací v testovém 
modulu žáci prošli 
instruktáž, ve které 
se dozvěděli, jak tes-
tová aplikace fun-
guje a co naleznou 
v jednotlivých částech 
obrazovky.

Na obrázku č. 1 
je ukázka testového 
úkolu, který odpo-
vídá první (nejnižší) 
dovednostní úrovni. 
Jedná se o testový úkol 
z prostředí e-mailové 
komunikace, v rámci 
kterého měli žáci 
z nabídnutých mož-
ností zaškrtnout (libo-
volné množství mož-
ností), kdo všechno 
obdržel daný e-mail.

Obr. č. 1 Náhled obrazovky testového modulu Sportovní kroužek – ukázka testového úkolu
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Tzv. velký úkol se 
v rámci modulu Sportovní 
kroužek týkal zejména 
výběru a úpravy informací 
za účelem přípravy plakátu 
zvoucího na školní spor-
tovní kroužek. Žáci předem 
ze zadání věděli, jakou 
podobu má plakát mít a co 
bude hodnoceno (viz obrá-
zek č. 2).

Žáci na plakátu pra-

covali v určené aplikaci 
a k dispozici měli informace 
v rámci simulovaného pro-
středí webových stránek. 
Z hlediska hodnoticích kri-
térií se jednalo o spektrum 
kritérií zohledňujících např. 

práci s nadpisy, formáto-
váním textu, barvami nebo 
obrázky.

Anglická verze kom-
pletního znění tohoto uvol-
něného testového modulu 
je formou videa k dispozici 

na webových strán-
kách Mezinárodní 
asociace pro hodno-
cení výsledků vzdě-
lávání (IEA), která 
šetření ICILS 2013 
organizovala.
Č e s k á  v e r z e 

náhledů obrazovek 
všech testových úkolů 
z uvolněného testo-
vého modulu Spor-
tovní kroužek bude 
v průběhu ledna 
2015 zveřejněna na 
webových stránkách 
České školní inspekce 
(www.csicr.cz a www.
icils.cz).

Šet ření  ICILS 
2013 je součástí IPn 
Kompetence III, který 
je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České 
republiky.

PhDr. Josef BASL, Ph.D.
realizační tým projektu Kompetence III

Česká školní inspekce

Obr. č. 2 Náhled obrazovky – zadání tzv. velkého úkolu

Ukázkové úlohy z matematiky pro přijímačky na střední školy
Povolené pomůcky: psací a rýsovací po-
můcky
Nejsou povoleny tabulky a kalkulátor.
V široce otevřených úlohách 2-7 zapi-
sujte celý postup řešení.

1 Vypočtěte, kolikrát kratší je 
časový interval 45 sekund 
oproti časovému intervalu 
4,5 minuty.

Typ úlohy: úzce otevřená
Řešení: 6 krát

2 Vypočtěte:

2.1     3
2 : 8:6Q V=

2.2     21
3 + 7

2 * 4
1 =

Typ úlohy: široce otevřená

Řešení úlohy 2.1:   2
1  a postup řešení

Řešení úlohy 2.2:  14
3  a postup řešení

3 Odstraňte závorky 
a zjednodušte:

2 – 3bQ V
2 – 4 2 – 3bQ V =

Typ úlohy: široce otevřená
Řešení:  9b2 – 4  a postup řešení

4 Řešte rovnici a proveďte 
zkoušku.

6
x – 6 = 2

2x – 3 – 3
3x – 2

Typ úlohy: široce otevřená
Řešení: x = 1; L = - 6

5 ; P = - 6
5 ; L = P  

a postup řešení

5 Matěj nasbírá za 45 minut půl 
džbánu malin.
Vypočtěte, za jak dlouho by tři děti na-

plnily celý džbán, kdyby každé z nich pra-
covalo stejným tempem jako Matěj.
Typ úlohy: široce otevřená
Řešení: 30 minut a postup řešení

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA 
K ÚLOZE 6

Do ubytovny přijela 30členná skupina. 
Plně obsadila stejný počet čtyřlůžkových 
i dvoulůžkových pokojů.

V tabulce jsou uvedeny ceny lůžek na 
pokojích za jeden den.

Počet lůžek na jednom pokoji 2 4
Cena v korunách za jedno 
lůžko na pokoji 300 200

(CZVV)

6
6.1 Vypočtěte, kolik pokojů skupina ob-
sadila.
6.2 Vypočtěte cenu ubytování pro celou 
skupinu za jeden den.
Typ úlohy: široce otevřená
Řešení úlohy 6.1: 10 pokojů a postup 

řešení
Řešení úlohy 6.2: 7 000 Kč a postup 

řešení
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VÝCHOZÍ OBRÁZEK 
K ÚLOZE 7

2 m

s = ?

1,
6 

m

2 m

 (CZVV)

7 Vypočtěte šířku s podlážky 
stanu.

Typ úlohy: široce otevřená
Řešení:  s = 2,4 m a postup řešení

8
8.1 Načrtněte obecný trojúhelník ABC 

a kružnici k tomuto trojúhelníku 
opsanou. Vyznačte jeho výšku vc 
z vrcholu C. Průsečík kružnice k 
a přímky obsahující výšku vc označte 
X (X≠C).

8.2 Popište konstrukci středu S kružnice 
opsané trojúhelníku ABC (symbo-
licky nebo slovně).

8.3 Je dána kružnice k opsaná trojúhel-
níku ABC, dva vrcholy A, C trojúhel-
níku ABC a polopřímka CX, na níž 
leží výška vc.

 V obrázku sestrojte vrchol B a do-
plňte trojúhelník ABC.

X k

C

A

S

 (CZVV)
8.4 Popište konstrukci bodu B (symbo-
licky nebo slovně).
Typ úlohy: otevřená

Řešení úlohy 8.1: 

C

k

BA

vc

X

Řešení úlohy 8.2:
Střed S je průsečíkem os stran trojúhel-
níku ABC.

Řešení úlohy 8.3:  C

k

p

B

A

X

S

Řešení úlohy 8.4: 
p: p =CX / A! p
B;B ! p + k

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK 
K ÚLOZE 9

Ve čtvercové síti je zakreslena síť 
 kvádru.

1 cm

(CZVV)

9 Rozhodněte o každém 
z následujících tvrzení 
(9.1 – 9.3), zda jsou pravdivé 
(A), či nikoli (N).

 A N
9.1 Nejdelší hrana 

kvádru měří 6 cm.  
9.2 Povrch kvádru je 40 cm2.  
9.3 Objem kvádru je 16 cm3.  
Typ úlohy: uzavřená – svazek 3 dichoto-
mických úloh
Řešení: N – A – A

10 Pro velikosti vnitřních úhlů 
v trojúhelníku platí:

a:b:c = 3:2:5
Které z uvedených tvrzení je chybné?
A) α + γ = 144°
B) α + γ = 180° − β
C) β + γ = 126°
D) Úhel β je ostrý
E) Úhel γ je tupý
Typ úlohy: uzavřená – s výběrem z 5 al-
ternativ (tzv. multiple-choice)
Řešení: E

11 Kolik cm2 je jedna šestnáctina 
z jednoho m2?

A) 6,25 cm2

B) 16 cm2

C) 625 cm2

D) 1 600 cm2

E) jiný výsledek
Typ úlohy: uzavřená – s výběrem z 5 al-
ternativ (tzv. multiple-choice)
Řešení: C

12 Cena výrobku je vyšší než 
100 korun. Dvacet procent 
ceny výrobku je D korun.

Který zápis vyjadřuje polovinu ceny vý-
robku?
A)  D + 0,3D
B)  D + 30
C)  5D – 50

D)  2
1 * 5D

E)  2
1 D+ 80Q V

Typ úlohy: uzavřená – s výběrem z 5 al-
ternativ (tzv. multiple-choice)
Řešení: D

13 Přiřaďte ke každé úloze 
(13.1 – 13.3) odpovídající 
výsledek (A-E).

13.1 Každé balení 150 kostek obsahuje 
6 % modrých kostek. Kolik mod-
rých kostek obsahují 2 tato balení?

13.2 Pouze 18 studentů jelo na výlet. 
Zbývajících 40 % zůstalo doma. 
Kolik studentů zůstalo doma?

13.3 Ze 120 studentů byl každý patnáctý 
student na brigádě. Kolik studentů 
bylo na brigádě?

A) 8
B) 9
C) 12
D) 18
E) 26
Typ úlohy: uzavřená – přiřazovací
Řešení: 13.1 – D; 13.2 – C; 13.3 – A

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK 
K ÚLOZE 14

Na náměstí vede celkem 5 ulic. Šipky 
udávají povolený směr jízdy autem. Auto 
smí projet náměstím tak, že některou ulicí 
na náměstí vjede a jinou ulicí odjede.

 (CZVV)

14 Kolika způsoby je možné 
projet autem náměstí?

A) méně než osmi
B) osmi
C) devíti
D) deseti
E) více než deseti
Typ úlohy: uzavřená – s výběrem z 5 al-
ternativ (tzv. multiple-choice)
Řešení: B

Zdroj: CERMAT


