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9. března

Začal Týden otevřeného 
vzdělávání. Národní ústav 
pro vzdělávání se do něj za-
pojil sérií čtyř on-line semi-
nářů, tzv. webinářů z oblasti 
matematiky, historie nebo 
logopedie. Více na www.
nuv.cz.

11. března

Tento den byl v roce 1998 
vyhlášen Evropskou aliancí 
Dana Evropským dnem 
mozku.

12.–13. března

V Praze ve Veletržním pa-
láci proběhne Lingua Show 
– mezinárodní jazykový 
a vzdělávací veletrh. Zá-
jemcům představí novinky 
o studiu v České republice 
a zahraničí, o jazykových 
kurzech, mezinárodních vý-
měnných programech, vzdě-
lávacích a rekvalifikačních 
kurzech či zahraničních pra-
covních příležitostech.

Krátce...
 ∙ ČŠI hodnotí vzdělávání a jeho výsledky .............................................. 3
 ∙ Jakým vládne kouzlem, že dělá ze čtyřek dvojky a jedničky? .......... 5
 ∙ Žáci ze základní školy v Kašavě chrání přírodu ................................. 7

„Když ti hora neuhne, musíš ohnout cestu, když se cesta nedá ohnout, musíš přihnout sám sebe.“
Čínské přísloví

FINALISTÉ ZLATÉHO ÁMOSE 2015

V tomto čísle najdete:

O korunku Zlatého Ámose se utkají tři učitelky a tři učitelé
Z původně padesáti šesti nominovaných učitelů 
a učitelek základních a středních škol se přes re-
gionální kola a pražské semifinále probojovalo šest 
nejlepších. Ti se v předvečer Dne učitelů utkají o ko-
runku Zlatého Ámose.

Všichni semifinalisté měli 
za úkol přivézt si s se-

bou tři věci, o nichž si jejich 
žáci myslí, že jim pomohou 
semifinále nejen přežít, ale 
především vyhrát. Co by to 
mělo být, to již bylo jen a jen 
na jejich fantazii. A děti 
nezklamaly.

A tak porota, vedená 
známým psychiatrem Janem 
Cimickým, například sledo-
vala kompas Tomáše Jůzla 
z Humpolce, který mu měl 
ukázat cestu do finále (což 
se mimochodem podařilo), 
ocenila chemickou vazbu ve 

tvaru činky Radka Matuška 
z brněnské chemické prů-
myslovky, obrázek zakřik-
nutého Kuby, ze kterého se 
stal i díky učiteli z Nučic Ji-
římu Janovskému sebevě-
domý kluk, deník se vzkazy 
pro energickou Bohumilu 
Janovskou z ústeckého gym-
názia a třeba i obyčejnou fi-
xku Barbory Holasové ze zá-
kladní školy ve Spálově, kte-
rou jí dal její žák se slovy: 
„Fix proto, že se mi díky vám 
ta chemie nesmazatelně za-
psala do paměti.“ Ostatně 
v její kádézetce (krabička 

deváťácké záchrany) byly 
i další poklady. Třeba zip. 
Divíte se proč? No přece 
proto, že na rozdíl od za-
čátků nyní jsou se svou uči-
telkou pevně spojeni.

Žáci porotu nepřestá-
vali udivovat. Někomu na-
psali básničku, někomu vy-
robili knížku vzpomínek 
a dalšímu dokonce lout-
kové divadélko či papíro-
vou krabičku plnou štěs tí 
a dobré nálady. Ač se semi-
finále přímo nezúčastnili, 
z každého vystoupení bylo 
cítit, že jsou se svými učiteli 
i v této chvíli.

Slavnostního vyhlášení 
výsledků se zúčastnil mi-
nistr školství Marcel Chlá-
dek, který všem nominova-
ným učitelům poděkoval za 

jejich práci a slíbil, že bude 
dělat všechno pro to, aby 
jim ze své pozice vytvářel 
co nejlepší podmínky. Jeho 
slova chvály podpořil i jeho 
náměstek Jaroslav Fidrmuc: 
„Myslím, že nominace na 
Zlatého Ámose je pro kaž-
dého z vás tím nejlepším 
vysvědčením.“
Čtenáři Týdeníku ŠKOL-

STVÍ budou mít i letos mož-
nost rozhodnout o tom, kdo 
se stane Ámosem Sympa-
ťákem 2015. V příštím čísle 
přineseme portréty všech fi-
nalistů i návod, jak a kam 
pomocí SMS posílat své 
hlasy. Na našich webových 
stránkách pak budete moci 
sledovat, jak si jednotliví ak-
téři v daný den vedou.

Karla TONDLOVÁ
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Vláda uvažuje o zvýšení sociálních stipendií
Vláda uvažuje o zvýšení 

sociálních stipendií na 
vysokých školách zhruba 
o 480 korun na 2 100 ko-
run měsíčně. KSČM navr-
huje zvýšit dávku na 2 400 
korun. Vláda ale jejich no-
velu zřejmě nedoporučí zá-

konodárcům schválit, ale 
ani zamítnout. Koncept so-
ciálních stipendií kabinet 
podporuje.

Vládní návrh bude za-
ložen na rovnováze mezi 
účinností podpory studentů 
a zdroji rozpočtu minister-

stva školství, stojí v doku-
mentu pro ministry. Sociální 
stipendia podle něj vláda 
pokládá za nástroj rovného 
přístupu ke studiu, novelu 
by měla Sněmovna dostat 
v nejbližších týdnech.

čtk

Internetový slovník
Nový internetový výkla-
dový slovník českého 
znakového jazyka byl zpří-
stupněn na webové ad-
rese www.dictio.info. 
Za jeho vytvořením stojí 
tým vedený Střediskem 
pro pomoc studentům 
se specifickými nároky 
Masarykovy univerzity. 
Databáze nabízí prozatím 
tisíc hesel, postupně se 
slovník rozšíří na čtyři až 
pět tisíc hesel. dp

Miliony na asistenty
Do středočeských škol 
a školských zařízení popu-
tuje téměř 13 milionů ko-
run ze státní dotace na 
financování asistentů pe-
dagogů dětí se zdravotním 
postižením nebo sociálním 
znevýhodněním. Rozhodla 
o tom rada Středočeského 
kraje. čtk

Jazyková laboratoř
Ostravské Gymnázium 
Hladnov má novou jazyko-
vou laboratoř. Pracoviště 
je vybavené počítači 
a uzpůsobené pro posle-
chovou i vizuální výuku 
cizích jazyků. Učebna 
vznikla jako součást pro-
jektu Moravskoslezského 

kraje, který díky evrop-
ské dotaci zajistil moderni-
zaci celkem 32 jazykových 
učeben v 19 školách 
v kraji. jč

Budoucí zaměření
Bývalý šéf energetic-
kého podniku ČEZ Martin 
Roman Mladé frontě 
Dnes řekl, že nyní žije 
v Londýně, kde stu-
duje na Institutu vzdělá-
vání při University College 
London. Právě svým pro-
jektům ve vzdělávání, ke 
kterým patří soukromá 
škola PORG či charita 
Čtení pomáhá, se chce po 
návratu do České repub-
liky věnovat. čtk

Zápisník

„Vezu přilepšení, mámo. Po soudcích se stát rozhodl dorovnat nespravedlivě 
vypočtené platy i nám učitelům!“ Kresba: Milan KOCMÁNEK

Očkování zůstává podmínkou pro přijetí dítěte do školky
Očkování zůstane pod-

mínkou pro přijetí 
dítěte do mateřské školy. 
Ústavní soud 2. března 
nevyhověl návrhu na zru-
šení sporných paragrafů. 
Zdůraznil, že očkování je 
prospěšné pro celou spo-
lečnost, nikoliv jen pro 
konkrétního jedince, a že 
rizika jsou podle součas-
ných vědeckých poznatků 
minimální. Problém se 
patrně v budoucnu pře-
n e s e  k  E v r o p s k é m u 
soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku.

Hlavní hygienik Vladi-
mír Valenta uvedl, že díky 
očkování nezemře ročně 
500 dětí a dalších 150 000 
neonemocní. Očkováno je 
95 procent dětí, což umožní 
ochranu před infekcí i těm, 
kdo z nejrůznějších důvodů 
očkováni být nemohou.

Podmínku očkování dí-
těte před přijetím do před-

školního zařízení Ústavní 
soud označil v nálezu za 
akt sociální solidarity. So-
ciální nespravedlností či 
dokonce sobectvím by na-
opak bylo, kdyby určitá 
část rodičů odmítala bez 
závažných důvodů očko-
vání svých dětí, ale přitom 
čerpala výhody, které vy-
plývají z vakcinace ostat-
ních. Čím vyšší je totiž po-
díl očkovaných lidí, tím 
nižší je riziko přenesení 

choroby i na ty, kteří vak-
cínu nepřijali, případně ne-
mohli přijmout.

Soudci odkázali také na 
evropskou judikaturu a na 
právní úpravu ve Francii, 
kde školy i předškolní za-
řízení vyžadují předložení 
zdravotního deníku s ohle-
dem na povinná očkování. 
Naopak odpůrci očkování 
poukazují na jiné státy, kde 
je vakcinace upravena bene-
volentně. čtk

Výtvarná soutěž: Jak děti vidí stres?
Žáci základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií 

a děti z dětských domovů mají možnost znovu se zapo-
jit do celostátní výtvarné soutěže s názvem „Strašák stres“. 
Téma by mělo malé tvůrce vést k zamyšlení, jaké jsou pří-
činy a následky stresu a co dělat, aby stresorů bylo v našem 
životě co nejméně.

Výtvarné klání pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Až do 31. března mohou děti soutěžit ve 
dvou věkových kategoriích: 6–10 let a 11–16 let. Více in-
formací najdete na http://skoly.vubp.cz. ph
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Stejně jako předchozí roky i letos ústřední školní 
inspektor Tomáš Zatloukal představil členům škol-
ského výboru Poslanecké sněmovny Výroční 
zprávu České školní inspekce za rok 2013/2014.

„Za školní rok 2013/2014 
provedla Česká školní 

inspekce devět tisíc in-
spekčních akcí, navštívila 
přes čtyři tisíce škol, zúčast-
nila se 750 konkurzů, řešila 
více než pět set stížností,“ 
uvedl T. Zatloukal a pokra-
čoval konkrétními zjiště-
ními v jednotlivých stupních 
vzdělávání.

U předškolního vzdělá-
vání došlo k mírnému ná-
růstu počtu pětiletých dětí, 
mírně se snížil počet od-
kladů školní docházky, vý-
razně ale narostl počet tří-
letých a mladších dětí v ma-
teřské škole. Tomuto pro-
blému je, podle jeho slov, 
nutno věnovat intenzivní 
pozornost. Ve zprávě jsou 
i další doporučení pro 
předškolní vzdělávání, pa-
tří mezi ně například me-
todická podpora začínají-
cím učitelům, podpora ve-
dení mateřských škol v ob-
lasti hodnocení s cílem „zís-
kat schopnost identifiko-
vat slabé stránky v pedago-
gické práci, upozornit na ně 
a přijímat opatření ke zlep-

šení, rozvíjet schopnost po-
skytovat pravidelnou zpět-
nou vazbu pedagogům“, ale 
také posílit spolupráci s ro-
diči, zejména ve společném 
vyhodnocování výsledků 
vzdělávání dítěte a pláno-
vání jeho dalšího rozvoje.

V základních školách 
v uplynulém škol-
ním roce došlo ke 
změně rámco-
vých vzděláva-
cích programů, 
byl například 
zaveden druhý 
cizí jazyk. „Za-
vedení druhého 
cizího jazyka vyvolá-
valo velké obavy, proto po-
važuji za velmi pozitivní, že 
se to povedlo,“ zdůraznil T. 
Zatloukal. Pozitivně hodno-
til i další oblasti vzdělávání 
v základních školách, nedo-
statky pak, podle jeho vyjád-
ření, inspekce spatřuje pře-
devším v tom, že ředitelé 
škol nesdílejí své zkušenosti 
s dalšími řediteli. „Zatímco 
v zahraničí je to běžné a při-
spívá to k efektivitě škol, 
u nás se zatím nic takového 

neděje,“ konstatoval T. Za-
tloukal a doplnil, že pozor-
nost je také potřeba věnovat 
rodinnému zázemí. „Deter-
minace rodinným zázemím, 
její míra, je rok od roku 
výraznější.“ Ocenil proto 
snahu škol ovlivňovat úspěš-
nost žáků i přesto, že jejich 
rodiny nemají dostatečné fi-
nanční prostředky.

A co zpráva doporučuje 
pro základní vzdělávání? 
Například podporovat ty ře-

ditele, kteří v mana-
žerských doved-

nostech nedo-
sahují požado-
vané úrovně, 
věnovat se vy-
tváření přízni-

vého klimatu 
ve školách, pod-

porovat další vzdě-
lávání v oblastech řízení 

pedagogického procesu i u 
zástupců ředitelů, vedoucích 
předmětových komisí a me-
todiků. Umožnit tak ředite-
lům část pravomocí na ně 
delegovat. A také více pod-
porovat vzdělávání v před-
mětových a oborových di-
daktikách a stejně jako 
u mateřských škol podpo-
rovat další vzdělávání zamě-
řené na problematiku dětí 
se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí mimořádně 
nadaných.

„Přístup ke střednímu 
vzdělávání je u nás na vy-
soké úrovni. Převaha na-
bídky studijních míst nad 
poptávkou vyžaduje vzhle-
dem k demografickému vý-
voji optimalizaci sítě střed-
ních škol a struktury oborů 
vzdělání. Optimalizační pro-
jekty avizované a zatím jen 
částečně realizované nejvý-
znamnějším zřizovatelem, tj. 
kraji, vyvolávají nejistotu ve 
školách i veřejnosti,“ konsta-
tuje se ve zprávě. Podle slov 
T. Zatloukala činí naplně-
nost středních škol pouhých 
62 procent a po vstupu nej-
silnějších ročníků do střed-
ních škol, v roce 2023/2024, 
budou školy naplněny ze 
74 procent. „Znamená to, že 
jednu čtvrtinu (25 procent) 
už nikdy nevyužijeme,“ kon-
statoval T. Zatloukal a upo-
zornil, že tento stav stojí ne-
malé peníze. Stejně tak se 
prodražuje i opakování roč-
níků a maturitních zkoušek.
Česká školní inspekce 

proto doporučuje „optima-
lizovat vysoký počet rámco-
vých vzdělávacích programů 
pro odborné vzdělávání do 
odvětvové struktury, jejich 
obsah vnitřně upravit a na-
vázat na Národní soustavu 
kvalifikací“. Dále pak „re-
dukovat nevyužité volné ka-
pacity, které nebudou napl-
něny ani početnými ročníky 
žáků v základním vzdělávání 
při jejich vstupu do střed-
ního vzdělávání, a reagovat 
tak na vysokou míru neza-
městnanosti v některých 
oborech, které dlouhodobě 
neodpovídají regionální po-
ptávce trhu práce“.

„Výroční zpráva ČŠI ob-
sahuje řadu doporučení i za-
jímavých zjištění. Je to velmi 
kvalitní materiál, s kterým 
by ředitelé i učitelé měli 
pracovat.“ Tímto konstato-
váním uzavřel jednání škol-
ského výboru poslanec Petr 
Kořenek (ČSSD), zpravodaj 
tohoto bodu programu.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Hodnocení vzdělávání i doporučení k dalšímu rozvoji – to je výroční zpráva ČŠI
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Povinnost projednat výpověď
Podle zákoníku práce má zaměstnavatel projednat vý-
pověď zaměstnanci s odborovou organizací. Vztahuje 
se tato povinnost jen na členy odborů?

Účast odborové organizace 
při rozvázání pracovního 

poměru upravuje § 61 záko-
níku práce, kde se v odst. 1 
stanoví: „Výpověď nebo oka-
mžité zrušení pracovního po-
měru je zaměstnavatel povi-
nen předem projednat s od-
borovou organizací.“ Z cito-
vaného ustanovení nelze vy-
vozovat závěr, že by se mě-
lo vztahovat jen na případy 
rozvazování pracovního po-
měru se zaměstnancem, kte-
rý je členem odborů. Uvede-
nou povinnost musí tedy za-
městnavatel plnit bez ohledu 
na to, zda je, či není zaměst-
nanec odborově organizován.

Svoboda odborového 
sdružování ovšem zahrnu-
je i právo nebýt sdružen, re-
spektive nebýt zastupován 
odborovou organizací v indi-
viduálních pracovněprávních 
vztazích. Odborově neorga-
nizovaný zaměstnanec pro-
to může své zastupování od-
borovou organizací vyloučit, 
tedy vyjádřit, že nechce, aby 
byl v individuálních pracov-
něprávních vztazích zastupo-
ván. V takovém případě ne-
bude zaměstnavatel povinen 
předem rozvazovací právní 
jednání s odborovou organi-
zací projednávat.

Vít BERKA

ČMKOS vždy deklarovala, že si poctivé práce živnostníků 
váží, řada z nich je dokonce organizována v odborech 

a často se na nás obracejí ti, kteří jsou pod hrozbou ztráty 
zaměstnání do švarcsystému tlačeni. Přes veškeré pochopení 
důležitosti těchto malých podnikatelů dlouhodobě ve svých 

analýzách upozorňujeme na systémový rozpor, za který roz-
hodně živnostníci nemohou a ani si ho podle mě nemohou 
uvědomovat. O co vlastně jde? Každý občan má podle Ústa-
vy ČR zaručeno právo na potřebnou zdravotní péči, kte-
rou čerpá z plně solidárního pojistného systému. Rozpor 
je v tom, že do solidárního systému přispíváme nesolidárně 
a to nás podle našich propočtů stojí 27 miliard korun. Jde 
přesně o částku, kterou by zdravotnictví ročně dostalo, kdy-
by se platby OSVČ přiblížily tomu, co platí zaměstnanci. So-
lidaritu nesou tedy na bedrech nejvíce zaměstnanci. Živnost-
níci si podporu zaslouží, ale ne takto nesystémově.

Josef STŘEDULA, předseda ČMKOS

Pilotní projekt k mistrovské zkoušce bude zahájen letos
Zavádění mistrovské zkoušky, jednotné přijímací zkoušky do středních škol, kariérní systém pedagogů i duál-
ní systém a spolupráce s firmami, to vše byly okruhy témat, o nichž se jednalo minulé pondělí na setkání pod-
sekce pro střední odborné školy a učňovská zařízení při školských odborech.

Velkým problémem učňov-
ského školství je v sou-

časné době také průměrný 
věk učitelů odborného vý-
cviku, který dosahuje 56 let. 
„Za pár let se můžeme dostat 
do situace, že nebude mít od-
borný výcvik kdo vést,“ řekl 
Josef Velík, předse-
da podsekce. Infor-
moval také o tom, 
že od září 2015 by 
měl probíhat pilotní 
projekt pro zavede-
ní mistrovské zkouš-
ky pro obory klempíř, ma-
líř, čalouník, tesař a instala-
tér pod záštitou Hospodář-
ské komory. Pro tyto obo-
ry vznikají i profesní organi-
zace – cechy. „Zaznamena-
li jsme snahy o postupné ru-
šení čtyřletých učebních obo-
rů, a to přesto, že jsou v pra-
xi jejich absolventi nejvíce žá-
daní, dokonce více než absol-
venti průmyslových škol, kte-
ří nemají žádnou praxi. To-
mu chceme zabránit. K té-
matu bude uspořádán kulatý 
stůl, jehož se chceme účast-

nit,“ sdělil Josef Velík.
O změnách v přijímacím 

řízení do středních škol po-
skytl informace Pavel Miketa, 
předseda sekce středních škol 
při školských odborech: „Le-
tos proběhne pilotní ověřová-

ní jednotné přijímací zkouš-
ky ve školách, které se 

k němu přihlásily. 
Příští rok měla být 
jednotná přijímací 
zkouška do střed-

ních škol zavedena 
povinně, ale podle ře-

ditele Cermatu se o další 
rok posouvá. Není také jas-
né, jestli se výsledky zkouš-
ky budou hodnotit stupňo-
vitě, tedy tak, že jiná úro-
veň znalostí bude vyžadová-
na pro gymnázia a nižší úro-
veň pro střední odborné ško-
ly. Padlo však již rozhodnutí, 
že si zadání jednotné zkoušky 
budou samy školy vyzvedávat 
na krajském odboru školství. 
A také to, že podle ministra 
školství Marcela Chládka bu-
de k vykonání jednotné přijí-
mací zkoušky stačit pero, tuž-

ka a mozek.“ Pavel Miketa 
také sdělil, že i povinná ma-
turita z matematiky byla po-
sunuta o rok, takže by ji měli 
vykonávat studenti maturují-
cí v roce 2019.

V současné době probíha-
jí v krajích školení k zavádě-
nému kariérnímu sytému. Jo-
sef Velík však projevil nespo-
kojenost s tím, že se na tato 
školení nedostalo více odbo-
rářů, a požádal vedení škol-
ských odborů, aby pro členy 
sekcí uspořádalo podobnou 
akci v Domě odborových sva-
zů. To Markéta Seidlová, mís-
topředsedkyně školských od-
borů, přislíbila.

„Jednáme s minister-

stvem školství o rozšíření pla-
tové tabulky pedagogů na šest 
stupňů. Ministr školství uva-
žuje dokonce o sedmistupňo-
vé tabulce. Také nám přislíbil, 
že při jednání o státním roz-
počtu bude žádat zvýšení pla-
tů pedagogů, a to bez ohle-
du na kariérní řád. Na minis-
terstvu školství se intenzivně 
jedná o reformě financová-
ní regionálního školství. Pro 
střední školy jsou navrženy 
dvě varianty. Školské odbory 
se zatím vyjádřily k reformě 
financování základního škol-
ství, kde podporují normativ-
ní financování na pedagoga,“ 
doplnila Markéta Seidlová.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Odbory si práce živnostníků váží
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Jakým vládne kouzlem, že dělá ze čtyřek dvojky a jedničky?
O tom, jestli je kvalitnější mladý učitel plný elánu, nebo starší profesionál, se vedou debaty již dlouho. V po-
slední době jsou zpestřené nerovnoměrným přidáváním na platech. Přitom je stále cítit snaha preferovat 
spíš mladé kantory, rozuměj ty svěží a schopné zavádět inovace do výuky, protože ti starší už jedou ve 
své vyšlapané rutině. Jenže určovat kvalitu pedagogů podle jejich věku je velmi zavádějící.

Mám takovou čerstvou 
osobní zkušenost a nedá 

mi to, abych se o ni nepodě-
lila. Čtenáři mou motivaci 
jistě pochopí. Má patnáctiletá 
dcera se učí průměrně, ale-
spoň podle známek. Na dru-
hém stupni měla z matema-
tiky vždy poctivou trojku. Blí-
žila se osmá třída, a tak jsem 
chtěla, aby si známky vylep-
šila, když se budou psát na 
přihlášku do střední školy. 
Už během sedmé třídy jsem 
tedy sehnala sympatickou stu-
dentku na doučování dvě ho-
diny týdně. Tajně jsem dou-
fala ve vylepšení známky z ma-
tematiky. Na konci sedmičky 
to však byla zase trojka, v po-
loletí osmičky to spolu děv-
čata dotáhla na čistou čtyřku. 
Myslíte, že komu není shůry 
dáno, na matiku holt nemá? 
No možná. Ale čtyřka při pra-
videlném doučování? Doučo-
vací slečnu jsem vyhodila a na-
šla jsem dceři učitelku, která, 
ač v důchodovém věku, stále 
ještě na částečný úvazek učí 
matematiku osmáky a devá-
ťáky v jedné pražské základní 
škole. A ve volném čase dou-
čuje. V dubnu začala s dcerou 
pracovat, doučovala ji 90 mi-
nut týdně. Během dvou měsíců 
vytáhly čtyřku na trojku. Dou-
čování pokračovalo i v deváté 
třídě a před vysvědčením v po-
loletí dcera hlásila, že je na 
jedničku. Na vysvědčení byla 
dvojka, zřejmě se paní učitelce 
ve škole zlepšení o dva stupně 
nezdálo. A proč to vlastně 
píšu? Není důležité, jak ma-
tematiku sám učitel umí, dů-
ležitější je, jak ji umí předat 
žákům. To je pro mě jedno-
značný test kvality učitele bez 
ohledu na to, zda učí pět, nebo 
dvacet let.

Paní učitelka Jaroslava 
Mokrá mě opravdu zaujala. 
Jakým vládne kouzlem, že 
ze čtyřek dělá dvojky či jed-
ničky? „To všechno je praxe. 
Vím, kam sáhnout a jaké nitky 

spřádat, abych se k výsledku 
dostala. V matematice to není 
tak, že se probírá jedna věc, je 
třeba látku prolínat. Máte pří-
klad, kde je několik úkonů, 
které je třeba provést, zjistíte 
například, že potřebujete Py-
thagorovu větu, procenta, 
obsah kruhu, výpočet 
poloměru a tak 
dále. Žáci si mu-
sejí navyknout, 
že matematika 
funguje spojitě. 
Zadám úlohu, 
rozeberu jednot-
livé prvky a řeknu, co 
všechno k výpočtu potřebu-
jeme. Žáci si zvyknou na to, 
že se v matematice nemůžou 
naučit jen jednu věc, ale mu-
sejí umět globálně všecko,“ 
říká paní učitelka. Zní to jed-
noduše, ale vrtá mi hlavou, zda 
jsou její výsledky dány letitou 
zkušeností.

„Určitě jsou dány zkuše-
nostmi a lety praxe. A je to 
opravdová dřina. Ti, co vychá-

zejí z vysokých škol, mají vě-
domosti, ale zkušenosti musí 
teprve hledat. Musejí projít 
praxí, sledovat hodiny zkuše-
ného učitele a potom, když 
učí sami, by měl následovat 
rozbor hodiny, kdy uvádějící 
učitel řekne, co by měli vylep-
šit. To se však většinou neděje. 
Můj otec také učil matematiku 
a později byl ředitelem školy. 
Učitele matematiky si vycho-

vával. Když jim to nešlo, šel 
do hodiny a sledoval je celý tý-
den, další týden bral všechny 
hodiny on, aby jim to ukázal. 
Dnes těm mladým pomalu ne-
smíte nic říct a oni nemají ni-
koho, kdo by je vedl,“ vysvět-

luje Jaroslava Mokrá, jak 
je důležitá praxe. 

Sama se i nyní na 
své hodiny při-
pravuje: „Na 
každou hodinu 
se i po těch le-

tech, co učím, po-
řád připravuji, počí-

tám příklady, jsou stále 
nové věci, nové úlohy. Neučím 
podle jedné učebnice, to se 
nedá. Neustále si vytahuji pří-
klady z různé literatury, dávám 
si dohromady typové úlohy, 
vysvětlím je a potom zadám 
podobné příklady, které mu-
sejí žáci počítat sami. A říkám 
jim, že je mi jedno, jestli vypo-
čítají jeden, nebo dva příklady, 
ale musí je zvládnout sami.“

Zajímá mě také, jestli 

opravdu existuje to, že někteří 
žáci nemají na matematiku 
tzv. buňky.

„Určitě ano, někteří žáci 
takoví jsou. Ale na druhou 
stranu i logické myšlení se 
dá do určité míry naučit. Dá 
se vydřít. Matematika je vý-
voj a ten musí jít od prvního 
stupně. Neuznávám to, že se 
děti na prvním stupni neučí 
násobilku. Nejlépe jim fun-

guje mechanická paměť, která 
se má v tuto dobu rozvinout. 
Logická paměť nastupuje poz-
ději. Ale pokud žáci neumějí 
násobilku, neumějí sčítání, od-
čítání, jak by mohli umět vydě-
lit zlomky?“

Zeptala jsem se zkušené 
paní učitelky, která mate-
matiku učí již 46 let, co říká 
na to, že polovina studentů 
neuspěla u státní maturity 
z matematiky?

„To je všechno vývoj a za-
číná to už u nejmenších dětí, 
kterým se nečte, nemluví se 
na ně. Děti potřebují pohádky, 
aby se v mozku vytvářely spoje. 
Najelo se na nové metody 
výuky matematiky, tomu ale 
nefandím. Učebnice pak ne-
dávají rodičům možnost dítěti 
doma pomoci. Je to boom, ale 
násobilce se nedá utéct. Mám 
zkušenost s tím, že děti neu-
mějí základní početní úkony. 
Neustále se jim jen ulevuje, 
nic nemusejí, všechno se jim 
omlouvá a oni si ani nezvyk-
nou vypořádat se se stresem. 
Ale ten přece k životu patří. 
No a na druhém stupni je ma-
tematika o procvičování. Na 
své hodiny třeba připravím 
deset příkladů na různé úkony 
z různých tříd a nechám žáky 
počítat. Sami se musí snažit 
a oni si postupně vzpomínají, 
jak na to, a začíná je to bavit.“

A jak dlouho bude paní 
učitelka ještě učit? „Paní ředi-
telka mě pořád chce, tak uvi-
dím, jak dlouho to půjde,“ 
směje se Jaroslava Mokrá.

Neznám ředitelku školy, 
kde J. Mokrá učí, ale vůbec se 
jí nedivím. Má ve své učitelce 
záruku, že své žáky matema-
tiku opravdu naučí. Nerozči-
luje se, že žáci něco neumějí, 
ale obratem jim to posté vy-
světlí a procvičí to s nimi. Přála 
bych českému školství co nej-
víc takových učitelů, kteří sice 
neučí pomocí speciálních me-
tod, ale výsledky jejich žáků 
mluví za ně. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Archiv
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Posudek o pracovní činnosti
Ukončil jsem pracovní poměr a od zaměstnavate-
le jsem obdržel posudek o pracovní činnosti. Co 
má být v posudku uvedeno a co když s obsahem 
posudku nesouhlasím?

Vydávání posudku o pra-
covní činnosti upravuje 

§ 314 zákoníku práce. Podle 
jeho ustanovení je zaměst-
navatel povinen na žádost 
zaměstnance o vydání po-
sudku o pracovní činnosti 
(pracovní posudek) tento 
posudek do 15 dnů vydat.

Zaměstnavatel však 
není povinen vydat mu jej 
dříve než v době dvou mě-
síců před skončením jeho 
zaměstnání. Pracovním po-
sudkem jsou veškeré pí-
semnosti týkající se hod-
nocení práce zaměstnance, 
jeho kvalifikace, schopností 
a dalších skutečností, které 
mají vztah k výkonu práce. 
Jiné informace o zaměst-
nanci než ty, které mohou 
být obsahem pracovního 
posudku, je zaměstnavatel 
oprávněn o zaměstnanci po-
dávat pouze s jeho souhla-
sem, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak. Pra-
covní posudek by měl přede-
vším obsahovat hodnocení 

kvalifikace zaměstnance, 
informace o jím vykoná-
vané práci, o jeho celkovém 
vztahu k práci a k pracov-
nímu kolektivu. Z osobních 
vlastností mohou být hod-
noceny ty, jež mají bezpro-
střední vztah k výkonu práce 
(např. schopnost řídit a or-
ganizovat, iniciativa, aktivita 
apod.) Zaměstnavatel může 
hodnotit, zda se zaměst-
nanec na pracovním místě 
osvědčil, či neosvědčil. Sku-
tečnosti týkající se rodin-
ného a osobního života za-
městnance do pracovního 
posudku nepatří. Pokud za-
městnanec s obsahem pra-
covního posudku nesouhlasí 
(a eventuální jednání se za-
městnavatelem v této věci 
je bezvýsledné), může se do 
tří měsíců ode dne, kdy se 
o jeho obsahu dověděl, do-
máhat u soudu, aby bylo za-
městnavateli uloženo při-
měřeně jej upravit (§ 315 zá-
koníku práce).

Vít BERKA

Daně z dohod
Jak jsou v roce 2015 zdaňovány odměny poskyto-
vané zaměstnanci na základě dohody o provedení 
práce?

Odměna za práci na zá-
kladě dohody o prove-

dení práce je u příjemce zda-
nitelným příjmem. Dle § 6 
odst. 4 ZDP, jde-li o zaměst-
navatele bez prohlášení po-
platníka k dani (zjednodu-
šeně o „vedlejšího zaměst-
navatele“) a nepřesáhne-li 
odměna za kalendářní mě-
síc částku 10 000 Kč, má za-
městnavatel povinnost sra-
zit a odvést srážkovou daň 
ve výši 15 %. Tím je daňová 
povinnost zaměstnavatele 
splněna.
Činí-li odměna na zá-

kladě dohody o provedení 
práce více než 10 000 Kč 
měsíčně, má zaměstnava-

tel povinnost srazit a od-
vést zálohu na daň. Výše 
zálohy na daň činí 15 % 
z částky zvýšené o odvody 
zaměstnavatele, a to na 
zdravotní pojištění ve výši 
9 % a na sociální zabezpe-
čení ve výši 25 %. Tím je 
daňová povinnost zaměst-
navatele splněna. Příjemce 
odměny má povinnost po-
dat daňové přiznání (po-
kud se nejedná o tzv. hlav-
ního zaměstnavatele, kde 
má zaměstnanec prohlá-
šení k dani, a jiného za-
městnavatele souběžně 
nemá a nepodává přiznání 
ani z jiného důvodu).

Vít BERKA

Výpověď pro trestný čin
K okamžitému zrušení pracovního poměru může 
dojít v případě, že zaměstnanec byl odsouzen 
pro úmyslný trestný čin. Musí jít o čin spáchaný 
u současného zaměstnavatele?

Ustanovení § 55 záko-
níku práce má umožnit 

postihnout okamžitým zru-
šením pracovního poměru 
zaměstnance, který zvlášť 
závažným způsobem po-
ruší povinnosti vyplývající 
ze sjednaného pracovního 
poměru s určitým zaměst-
navatelem. Ustanovení § 55 
odst. 1 písm. a), o jehož apli-
kaci se v dotazu jedná, nelze 

podle mého názoru vykládat 
extenzivně tak, že důvodem 
k okamžitému zrušení pra-
covního poměru může být 
pro zaměstnavatele i pravo-
mocné odsouzení zaměst-
nance pro úmyslný trestný 
čin spáchaný při plnění pra-
covních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním, ale pro ji-
ného zaměstnavatele.

Vít BERKA

Prohlubování kvalifikace
Co se v případě pedagogických pracovníků rozumí 
prohlubováním kvalifikace?

V § 24 odst. 1 zákona 
o pedagogických pra-

covnících se stanoví, že pe-
dagogičtí pracovníci mají po 
dobu pracovního výkonu své 
pedagogické činnosti po-
vinnost dalšího vzdělávání, 
kterým si obnovují, udržují 
a doplňují kvalifikaci.

Ve smyslu § 230 záko-
níku práce jde o povinnost 
prohlubování kvalifikace. 
Bližší úpravu studia k pro-
hlubování odborné kvalifi-
kace obsahuje § 10 vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační ko-
misi a kariérním systému 
pedagogických pracov-
níků. Vyhláška označuje 
toto studium jako průběžné 
vzdělávání.

V § 10 uvedené vyhlášky 
se stanoví: Průběžné vzdě-
lávání je zaměřeno na ak-
tuální teoretické a praktické 

otázky související s proce-
sem vzdělávání a výchovy.

Obsahem průběžného 
vzdělávání jsou zejména 
nové poznatky z obecné 
pedagogiky, pedagogické 
a školní psychologie, teorie 
výchovy, obecné didaktiky, 
vědních, technických a umě-
leckých oborů a jejich obo-
rových didaktik, prevence 
sociálně patologických jevů 
a bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Průběžné vzdělávání 
může zahrnovat i jazykové 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků.

Formy průběžného vzdě-
lávání jsou zejména účast 
na kurzu a semináři. Délka 
trvání vzdělávacího pro-
gramu průběžného vzdělá-
vání činí nejméně čtyři vyu-
čovací hodiny.

Dokladem o absolvo-
vání průběžného vzdělávání 
je osvědčení. Vít BERKA
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Žáci ze základní školy v Kašavě
třídili sběr, šetřili vodou a chránili zvěř
V Základní a mateřské škole Kašava se vždy těšíme na projektové vyučování. Tentokrát bylo 
zaměřeno na třídění odpadů, ekologii a ochranu přírody. Jednoho zimního dne tedy přišli žáci do 
školy s jinými školními pomůckami než obvykle. Oblečeni byli do sportovního oděvu a mladší žáci 
si nesli výtvarné a psací potřeby.

Žáci druhého stupně byli 
již s předstihem rozděleni 

do tříčlenných skupin a pro 
své mladší spolužáky si měli 
připravit úkoly zaměřené na 
ekologii. Měli vymyslet za-
jímavou aktivitu a ohodno-
cení pro jednotlivá soutěžící 
družstva. Proto někteří přišli 
tento den obtěžkáni spous-
tou jiných pomůcek, než je 
při výuce běžné.

Baterka Terka

Žáci prvního stupně byli 
rozděleni do smíšených pě-
tičlenných skupin. V každé 
skupině byli zařazeni žáci 
od první do páté třídy. Do 
ruky dostali mapku, podle 
které hledali potřebná sta-
noviště, a vyrazili do terénu. 
V prostoru školy bylo roz-
místěno šestnáct stanovišť. 
Po příchodu na příslušné sta-
noviště byl dětem vysvětlen 
úkol a rozhodčí jenom přihlí-
želi, jak si jejich mladší spo-
lužáci vedou. Za správně spl-
něný úkol jim byly zapsány 
body do mapky a do přine-
sené krabičky si soutěžící při-
dali získané bodíky. Po vypr-
šení časového limitu se druž-
stva přesunula na další místo. 
Stanoviště i soutěžní druž-
stva se pyšnila zajímavými 
názvy jako Baterka Terka, 

Jonathan, Flaška, Obchod, 
Riskuj.

Ochrana vod i zvěře

A co všechno soutě-
žící na stanovištích čekalo? 
Třídili odpad do správných 
kontejnerů, nakupovali eko-
logické výrobky, doplňovali 
osmisměrky, luštili křížovky, 
hráli pexeso zaměřené na 
třídění odpadů. Také tipo-
vali spotřebu vody a poví-
dali si o šetření vodou, do-
zvěděli se spoustu zajíma-
vých poznatků o bateriích, 
vyplňovali test zaměřený 
na rozklad plastů v přírodě 
i využití druhotných surovin. 
Zajímavá byla stanoviště za-
měřená na ochranu zvěře.

Ve školním rozhlase se 
vždy po sedmi minutách 
ozvaly zvony a to bylo sig-
nálem pro soutěžící druž-
stva, že se musí přesunout 
na další stanoviště.

Maskoti z PET lahví

V půl jedenácté byly spl-
něny všechny úkoly a nastala 
druhá část projektového do-
poledne. Žáci byli spojeni 
do větších celků a přesunuli 
se do učeben. Jejich úko-
lem bylo vytvořit maskota 
skupiny z prázdných krabic 
a PET lahví. A tak fantazie 

pracovala na plné obrátky. 
Hotové výrobky byly velmi 
úsměvné a zajímavé.

Budky pro ptáky

V průběhu dopoledne 
byly využity i školní dílny. 
Skupinka chlapců zde vy-
ráběla ze dřeva budky pro 
ptáky. Během dopoledne se 
jim podařilo zhotovit čtyři 
budky. Činnost se dřevem 
chlapce zaujala a celé dopo-
ledne pracovali s mimořád-
ným pracovním úsilím.

Soutěžní dopoledne uza-
víralo hodnocení. Žáci i roz-
hodčí se sešli v aule, kde byly 
předány ceny. Všichni soutě-
žící žáci získali drobné ceny 
a starší spolužáci, kteří při-
pravovali úkoly na stanoviš-

tích, byli odměněni dárko-
vým šekem.

Žáci na místě učitelů

A co nového projektový 
den dětem přinesl? Určitě 
se posilovaly kamarádské 
vztahy mezi dětmi, protože 
starší povzbuzovali mladší. 
Starší žáci si zase mohli vy-
zkoušet pozici učitele a ově-
řit si, jak je těžké připravit 
práci, aby se dětem líbila, za-
ujala je a motivovala k nej-
vyšším výkonům.

Zdeňka KRMÁŠKOVÁ

Kontakt:
Základní a mateřská škola 
Kašava 193
Tel.: 577 467 268
E-mail: zskas@kasava.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Zajímavosti z dějin českého školství
Třídy pro sportovce

Ve  š k o l n í m  r o c e 
1988/1989 existovaly na 
gymnáziích také speciální 
třídy zaměřené na vrcholo-
vé sportovce (celkem 4 třídy 
se 137 žáky) a třídy připra-
vující na vysokoškolské stu-
dium v socialistických ze-
mích (7 tříd se 173 žáky).
Porovnání

V letech předmnichov-
ské republiky existovalo ně-
kolik typů gymnázií, jejichž 
počty se postupně měni-

ly. Zatímco ve školním ro-
ce 1921/1922 bylo klasic-
kých gymnázií 55, v ro-
ce 1936/1937 jich bylo již 
pouze 29. Ve stejných le-
tech se měnily počty i ostat-
ních typů gymnázií: reálná 
gymnázia 101/207, reform-
ní reálná gymnázia 31/36. 
Nezměnil se pouze počet 
vyšších reálných gymnázií, 
která byla stále tři.
Kategorie škol

V letech předmnichov-
ské republiky byly všech-

ny střední školy řazeny 
do dvou kategorií. V prv-
ní bylo pouze 42 vybra-
ných středních škol (z nich 
13 pražských), které by-
ly výrazně prestižní. Ro-
diče i žáci věděli, že ško-
ly zařazené v první kate-
gorii jsou skutečně kva-
litní a že na úroveň jejich 
výuky i na celkové půso-
bení na žáky je spolehnu-
tí. Pro profesory vyučující 
ve školách první kategorie 
to pak byla nejen prestiž-

ní záležitost, ale odráželo 
se to i v jejich vyšším pla-
tovém zařazení.
Odborné školy

Podle odborného za-
měření existovalo v rám-
c i  s tředního škols tv í 
v předmnichovské repub-
lice nejvíce průmyslových 
a odborných škol – již ve 
školním roce 1921/1922 jich 
bylo 252 – a škol zeměděl-
ských, kterých tehdy bylo 
206.

František MORKES

Podpora v nezaměstnanosti
Na jaké úrovni je pro rok 2015 stanovena maximální 
výše podpory v nezaměstnanosti?

Maximální výše podpo-
ry v nezaměstnanos-

ti se odvozuje od průměr-
né mzdy, která je pro ty-
to účely vyhlašována mi-
nisterstvem práce a so-
ciálních věcí. V ustanove-
ní § 50 odst. 6 zákona o za-
městnanosti je uvedeno:

„Maximální výše pod-
pory v nezaměstnanosti či-
ní 0,58násobek průměr-
né mzdy v národním hos-
podářství za první až třetí 
čtvrtletí kalendářního roku 
předcházejícího kalendář-
ního roku, ve kterém byla 
podána žádost o podporu 
v nezaměstnanosti. Maxi-
mální výše podpory při re-
kvalifikaci činí 0,65náso-

bek průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství za 
první až třetí čtvrtletí ka-
lendářního roku předchá-
zejícího kalendářního ro-
ku, ve kterém uchazeč 
o zaměstnání nastoupil na 
rekvalifikaci.“

V prosinci minulé-
ho roku bylo publikováno 
sdělení MPSV č. 311/2014 
Sb., o vyhlášení průměr-
né mzdy v národním hos-
podářství za 1. až 3. čtvrt-
letí 2014 pro účely záko-
na o zaměstnanosti. Vý-
še této průměrné mzdy či-
ní 25 179 Kč. V roce 2015 
tedy činí maximální výše 
podpory v nezaměstnanos-
ti 14 604 Kč.

Převedení části dovolené
Je možno vyhovět žádosti zaměstnance, aby mu byla 
část dovolené převedena do následujícího roku, i když 
nejsou splněny důvody, s nimiž zákon převod spojuje?

Pokud jde o určení čer-
pání dovolené, je v 

§ 218 odst. 1 a 2 zákoníku 
práce stanoveno:

„Čerpání dovolené 
podle § 211 je zaměstna-
vatel povinen zaměstnan-
ci určit tak, aby dovolenou 
vyčerpal v kalendářním ro-
ce, ve kterém zaměstnanci 

právo na dovolenou vznik-
lo, ledaže v tom zaměst-
navateli brání překážky 
v práci na straně za-
městnance nebo 
naléhavé provoz-
ní důvody.

Nemůže-
-li být dovo-
lená vyčer-

pána podle odstavce 1, je 
zaměstnavatel povinen ur-
čit ji zaměstnanci tak, aby 
byla vyčerpána nejpozdě-
ji do konce následujícího 
kalendářního roku, není-
-li v odstavci 4 stanoveno 
jinak.“

Možnost vyhovět žá-
dosti uvedené v dotazu 
podle mého názoru vyplý-
vá z ustanovení § 4a odst. 3 
zákoníku práce, kde se 
stanoví, že „od ustanove-

ní uvedených v § 363 je 
možné se odchýlit jen ve 
prospěch zaměstnance“. 
V § 363 zákoníku práce 
jsou uvedena ustanovení, 
jimiž se zpracovávají před-
pisy Evropské unie. Me-
zi těmito ustanoveními je 
uveden i § 218 odst. 1 zá-
koníku. Lze tedy připustit, 
aby zaměstnavatel na zá-
kladě individuální žádos-
ti zaměstnanci takový pře-
vod dovolené povolil.

Kdy nepřísluší stravné?
V kterých případech při poskytnutí bezplatného jídla 
nepřísluší zaměstnancům příspěvkových organizací 
stravné?

Případy, kdy zaměst-
nanci stravné nepříslu-

ší, upravuje § 176 odst. 4 
zákoníku práce, kde se sta-
noví: „Stravné zaměstnan-
ci nepřísluší, po-
kud mu bě-
hem pra-
covní ces-
ty, která 
trvá

a) 5 až 12 hodin, by-
la poskytnuta 2 bezplatná 
jídla,

b) 12 až 18 hodin, by-
la poskytnuta 3 bezplatná 
jídla.“

Toto ustanovení nava-
zuje na ustanovení odst. 3 
o snižování stravného 
v tom smyslu, že při zajiš-

tění většího počtu jí-
del právo na strav-

né zaniká. Toto 
ustanovení má 
kogentní pova-
hu a nelze se 
od něj žád-
ným způso-
bem odchýlit.

aby mu byla
o roku, i když
vod spojuje?

olenou vznik-
tom zaměst-
ní překážky 
raně za-
nebo 
voz-

p ,
noví: „Stravné zaměstnan-
ci nepřísluší, po-
kud mu bě-
hem pra-
covní ces-
ty, která
trvá

)
la poskytnut
jídla.“

Toto usta
zuje na usta
o snižován
v tom smyslu

tění vět
del p

né
us
k
h

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Soutěžní přehlídka řemesel v Lysé nad Labem

Soutěžní přehlídka sta-
vebních řemesel SUSO 

vstoupila do svého 19. roč-
níku a první postupové 
kolo má již za sebou. Ko-
nalo se v únoru v Lysé nad 
Labem při veletrhu Stavitel 

a Ligna Bohemia a své síly 
v něm poměřilo celkem 34 
mladých řemeslníků, a to 
8 týmů zedníků a 9 týmů 
truhlářů. Do průběhu sou-
těže sice zasáhla chřipková 
epidemie, ale i tak se bylo 

na co dívat. Návštěvníci 
měli možnost vidět šikov-
nost řemeslníků na vlastní 
oči.

V soutěžní přehlídce 
stavebních řemesel z devíti 
truhlářských týmů nejvíce 
zabodovali Martin Reiser 
a Matěj Slípek ze SOŠ sta-
vební a zahradnické v Praze 
9 a na druhém místě To-
máš Harigel a Petr Banák 
z ISŠ Slaný. V prvním po-
stupovém kole soutěže si 
první příčku ze zednických 
družstev vybojovali Vla-
dyslav Moskalenko a Ma-
rek Pompa ze SOŠ stavební 
a zahradnické na Praze 9. 
Stříbrnou pozici uhájili To-
máš Krejčí a Vojta Tomáš 
ze SŠ technické na Praze 4 
– Krč. Jana KRATOCHVÍLOVÁ

Srdce s láskou darované má příběh
Koncem února proběhlo 

v divadle Studio Ypsi-
lon slavnostní vyhlášení 
vítězů výtvarně-literární 
soutěže pro dětské kolek-
tivy Srdce s láskou daro-
vané. Soutěže se zúčast-
nilo 10 500 dětí a porota 
vybírala z 550 přihlášených 
srdcí. Konkurence byla tedy 
veliká.

Naše škola se do této 
soutěže také zapojila, 
a protože obsadila krásné 
třetí místo, byla pozvána na 
slavnostní ceremoniál pře-
dávání cen. Děti byly zvě-
davé nejen na slavnostní 
akt v divadle a na cenu, kte-
rou vyhrály, ale těšily se i na 
kamaráda, jemuž své srdce 
věnovaly. Myslím, že myš-
lenka soutěže byla skvělá. 
Obdarovat kreativně vytvo-
řeným srdcem někoho blíz-
kého, dárek vytvořit spo-
lečně, za přispění každého 
jednotlivce ve třídě, po spo-
lečné domluvě a spolupráci. 
To bývá v kolektivu, a nejen 
tom dětském, nejtěžší.

My jsme vyrobili obrov-
ské knoflíkové srdce pro 
bývalého spolužáka Jaro-

míra, se kterým si život už 
v útlém věku krutě zahrál. 
A protože dětem ve třídě 
teď velmi chybí jeho kama-
rádská a veselá povaha, ani 
trochu nezaváhaly a téměř 
jednomyslně účast v soutěži 
přijaly. Součástí práce byl 
i příběh, dopis nebo úvaha, 
které měly srdce provázet. 
Snad i tenhle upřímný text, 
který děti vytvořily, přispěl 
k tomu, že porota se shodla 
na tom, že si osmá třída Zá-
kladní školy ve Zlonicích 
zaslouženě odnese třetí 
cenu. Patřil k ní příspěvek 
deset tisíc korun na školní 
výlet a každý žák i vedoucí 
kolektivu, v tomto případě 
třídní učitelka, pak ještě ob-

drželi řetízek s malým sr-
díčkem a jeho sladkou po-
dobu, srdce čokoládové. 
A do třetice srdíčka tvořila 
originální odznaky Srdce 
s láskou darované s holo-
gramem pro všechny členy 
týmu. Každého mladého vý-
herce potěšila i knižní po-
ukázka v hodnotě 300 Kč. 
Organizátorům akce bych 
touto cestou ráda poděko-
vala za myšlenku podpo-
řit tradiční lidské hodnoty, 
jako jsou láska, přátelství, 
vzájemná úcta. Také za 
podporu týmové práce, kdy 
děti skutečně musely spolu-
pracovat, a vlastně i za pod-
poru rozvoje tvůrčích do-
vedností. Štěpánka BAUEROVÁ

Depresivní 
onemocnění
Prokletí silných

Dr. TIM CANTOPHER

Pokud trpíte de-
presí, tato kniha vás 
ujistí o tom, že zdaleka 
nejste sami a že jste ve 
skutečnosti mnohem 
silnější, než si myslíte. 
Lidé trpící depresí se 
často potýkají se zátěží 
a stresy, kterých by se 
ostatní raději vyvaro-
vali. Jejich tělo je nato-
lik vyčerpané, že už ne-
může fungovat dál. Au-
tor knihy ukazuje, že 
deprese je reakcí těla, 
která signalizuje pře-
tížení organismu. Tuto 
knihu by si měli přečíst 
všichni, ale obzvlášť ti, 
které deprese nějakým 
způsobem ovlivňuje, 
například mají člověka 
s depresí ve své péči 
nebo ve svém okolí. 
Tato kniha z naklada-
telství Anag se v boji 
s depresí může stát roz-
hodující zbraní.

Znáte je?

Těšínská karafa je ve Znojmě slavná
Pojem Těšínská karafa má ve Znojmě 

dobrý zvuk. Soutěž tu proslavily stu-
dentky SOU a SOŠ SČMSD na ulici Pří-
mětická, které již několik let kralují na 
žebříčku nejúspěšnějších juniorských 
sommelierů.
Český Těšín ožil v únoru již 9. ročníkem 

soutěže, která přivítala hned čtyři znojem-
ské nadějné sommelierky. Odrazovým 
můstkem sommelierských soutěží je od-

borný písemný test, následuje degustace 
anonymních vzorků a servis vína. Ve fi-
nále, kam se dostanou pouze tři nejlepší, se 
hodnotí doporučení nápojů k menu, odha-
lení chyb v nápojovém lístku či servis sektu, 
přičemž důležitou roli hraje také verbální 
projev soutěžících.

Znojemské sommelierky opět zabodo-
valy a odvezly si zlato, stříbro i jednu bram-
borovou medaili. Libor HANZAL
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Definovat kvalitu vzdělávání je poměrně těžké
Na sklonku loňského roku se ujala vlády nad sociálními statistikami v ČSÚ 
Michaela Kleňhová. Zkušená analytička, kterou si odborná i široká veřejnost 
spojuje se statistikami ze školství, komentuje situaci v českém vzdělávacím 
systému, kde strávila 20 let svého profesního života.

Poslední dvě desítky let 
jste svůj profesní život za-
světila oblasti vzdělávání, 
resp. statistice vzdělávání. 
Proč jste ze školství ode-
šla?

Jsem statistik. Na minis-
terstvu školství jsem se v po-
slední době začala statistice 
vzdalovat, kromě ní jsem 
měla na starosti i strategii 
vzdělávací politiky, zahra-
niční vztahy a evropské zále-
žitosti. Navíc se mi zdálo, že 
už jsem se školské statistice 
věnovala poměrně dlouho. 
A tak jsem chtěla zkusit 
něco jiného. Sociální statis-
tiky a demografie byly vždy 
mojí slabostí. Přihlásila jsem 
se do výběrového řízení na 
funkci vrchní ředitelky sekce 
demografie a sociálních sta-
tistik v Českém statistic-
kém úřadu, ve kterém jsem 
uspěla.

Ve školství jste se pohy-
bovala téměř dvě deseti-
letí, proto i mé otázky bu-
dou směřovat více do této 
oblasti. Co je pravdy na tvr-
zení, že naši učitelé jsou 
ve srovnání se zahraničím 
špatně placeni?

S tím nemohu souhlasit. 
Učitelé v České republice 
jsou odměňováni zhruba 
stejně jako v Polsku, Ma-
ďarsku a na Slovensku. Vy-
chází to zřejmě z historic-
kých souvislostí, kdy jsme 
byli součástí Rakousko-
-Uherska a později východ-
ního bloku. Navíc, vyplynulo 
to i ze zahraničních analýz, 
peníze neznamenají pro uči-
tele všechno. Důležité jsou 
pro ně podmínky k práci 
a prestiž ve společnosti. 
Když ministerstvo školství 
připravovalo strategii vzdě-
lávací politiky do roku 2020, 
tak za jeden ze základních 
pilířů označilo zvyšování 
kvality vzdělávání učitelů. To 
je s ohledem na úroveň stu-
dentů, kteří se rozhodnou 

studovat pedagogické fa-
kulty, trochu ošemetné. Jeli-
kož u nás prestiž učitelů ve 
společnosti není tak vysoká 
jako jinde v zahraničí, volí 
si tento obor část studentů 
jako druhou třetí možnost. 
Rozhodně ho nestudují ti 
nejlepší absolventi středních 
škol, jako je tomu jinde ve 
světě, což je opravdu škoda.

Pracovala jste v Ústavu 
pro informace ve vzdělá-
vání, kde jste sbírala veš-
kerá data o školství. Jaký 
přínos měly dotace z euro-
fondů?

Ovlivnily přísun peněz 
do vzdělávání. Evropské fi-
nance poměrně navýšily roz-
počty jak regionálního škol-
ství, od mateřských škol po-
čínaje až po ty odborné, tak 
i vysokého školství. Pomohly 
hlavně těm oblastem, které 
by nebylo možné financovat 
ze státního rozpočtu. Školy 
si sáhly na peníze na dovy-
bavení a mohly pracovat na 
svých školních vzdělávacích 
programech.

Když se ještě vrátím 
k Ústavu pro informace ve 
vzdělávání. Proč zanikl, 
resp. proč se stal součástí 
ministerstva školství?

On se tak úplně jeho sou-
částí nestal, i když pravda 
je, že byl ke konci roku 2011 
zrušen. Tehdy byla snaha re-
organizovat přímo řízené or-
ganizace. Snižovat jejich po-
čet a soustřeďovat jejich čin-
nosti na ministerstvo nebo do 
jednoho z ústavů. Ústav pro 
informace ve vzdělávání se 
stal obětí této reorganizace. 
Jeho agendy přešly nejen na 
ministerstvo, ale i například 
na Dům zahraniční spolu-
práce. Jeho knihovna pře-
šla pod Národní pedago-
gické muzeum a knihovnu 
J. A. Komenského. Mezi-
národní šetření, např. PISA 
– Programme for Interna-
tional Student Assessment –, 

se přenesla na Českou školní 
inspekci. Statistika byla pře-
sunuta pod ministerstvo škol-
ství, ovšem ne celá agenda, 
jen ty, které vyplývají ze zá-
kona, ostatní zanikly.

Nebyla to škoda? Vždyť 
statistiky školství byly ve-
řejností i českými politiky 
často citovány. Dnes je 
mnohem složitější se k po-
dobným údajům dostat.

Určitě je to složitější 
i z toho pohledu, že minis-
terstvo funguje jinak než 
přímo řízená organizace. Ta 
měla daleko větší prostor vy-
tvářet výstupy na míru, ať už 
krajům, či jiným uživatelům, 
protože je mohla dělat za ur-
čitou finanční kompenzaci. 
Díky tomu bylo možné lépe 
motivovat lidi v Ústavu, ne-
boť ty větší analýzy se dělaly 
nad rámec běžné činnosti. 
To už dnes prakticky nejde. 
A tak v agendách, které ne-
přešly pod ministerstvo škol-
ství, se už nemohlo dál po-
kračovat kvůli nedostatku 
pracovníků. A tak se zabez-
pečoval hlavně sběr dat a zá-
kladní výstupy.

Došlo k tomu v poměrně 
nešťastné době, kdy se 
naopak začalo ukazovat, 
že úroveň vzdělávání po-
pulace v České republice 
klesá. Bez kvalitních ana-
lýz šlo těžko situaci správně 
vyhodnotit.

Je to tak, ale na minister-
stvu ještě existují další týmy, 
které na základě statistiky 
vyhodnocují trendy ve vzdě-
lávání. Jejich analýzy byly vy-
užity ve Strategii vzdělávací 
politiky České republiky do 
roku 2020. Bohužel je nedě-
lali statistici, ale spíše lidé, 
kteří se zabývají vzdělávací 
politikou.

A je v tom nějaký rozdíl?
To je docela těžká otázka. 

Statistik se primárně zabývá 
čísly a souvislostmi, které 
z toho vyplývají. Vzdělávací 

politik staví na číslech spíše 
koncepce do budoucnosti.

Měla jste pocit, že minis-
terstvo školství dokáže se 
statistikami pracovat?

Určitě, ale spíše s těmi, 
které souvisí se zrovna ak-
tuálním tématem. Teď to 
byly hlavně mateřské a zá-
kladní školy a jejich kapacity.

Jak dlouho jste ve školství 
pracovala?

V Ústavu pro informace ve 
vzdělávání celkem 16,5 roku 
a na ministerstvu školství dva 
a půl roku.

Takže jste zažila spoustu 
koncepcí a ministrů. Mohla 
byste jako statistik zhod-
notit, zda se za posledních 
dvacet pět let kvalita škol-
ství zvýšila?

Definovat kvalitu vzdělá-
vání je poměrně těžké. Každá 
generace politiků a veřejnosti 
ho hodnotí jinak. Rozdílný 
názor má rodič, pro kterého 
je podstatné, aby se dítě do-
stalo na vysokou školu. Jinak 
to hodnotí politik, který vy-
chází z výsledků mezinárod-
ního srovnání.

Posun vidím spíše v tom, 
že se od memorování pře-
chází ke kompetencím, tedy 
ke znalostem důležitým pro 
uplatnění v praktickém ži-
votě.

Znamená to, že znalosti 
našich vysokoškoláků jsou 
již na stejné úrovni jako 
v zahraničí?

Tak zrovna o nich ty in-
formace nejsou, protože se 
zatím neuskutečnil žádný 
velký mezinárodní srovná-
vací výzkum, do kterého by 
se Česká republika mohla 
zapojit.
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škol? Podle čeho se pak 
sestavují?

V těch se celkově hodnotí 
kvalita školy, ale ne zna-
losti absolventů. Navíc do 
toho vstupují i takové fak-
tory, jako jsou výzkum a vý-
voj. Hodnotit kvalitu vzdělá-
vání v širším mezinárodním 
kontextu je velice obtížné. 
Každý stát má jiné priority 
v tom, jak má absolvent vy-
soké školy vypadat. Liší se 
i kvalifikační požadavky na 
výkon určitých profesí. Ně-
kde stačí střední škola, jinde 
vysoká. Proto se dostupné 
informace tak špatně srov-
návají. Nejlépe se hodnotí 
základní vzdělávání, kde 
jsou výstupem znalosti po-
čítání, čtení a porozumění 
textu.

Když už jste se dotkla 
čtenářské a matematické 
gramotnosti, jaký názor 
máte na statistickou gra-
motnost?

Kdybychom měli měřit 

všechny gramotnosti, které 
jsou v životě podstatné, tak 
nebudeme dělat nic jiného. 
Statistická gramotnost by 
se měla prolínat s finanční 
a matematickou gramot-
ností a víceméně čtenářskou 
gramotností. To znamená, že 
když si člověk přečte článek, 
ve kterém jsou nějaká čísla, 
musí pochopit smysl textu. 
Nevím, zda by bylo účelné 
přímo měřit pouze statistic-
kou gramotnost.

Autorsky jste se podílela 
zhruba na 35 titulech z ob-
lasti školství. Psala jste pří-
ručky, školní ročenky i pu-
blikace, které srovnávaly 
české školství v mezinárod-
ním prostředí. Která oblast 
vás nejvíce zajímala?

Nejradši jsem psala ana-
lýzy, které byly postaveny na 
mezinárodních srovnáních. 
To znamenalo nastudovat si 
i metodiku, protože každá 
země to dělá trošičku jinak.

Není složité srovnávat 
studijní výsledky v národ-

nostně a kulturně rozma-
nité Evropě?

Co se týče statistiky, tak 
tam se údaje porovnávají na 
základě mezinárodní klasi-
fikace ISCED, která umož-
ňuje srovnávání jednotlivých 
vzdělávacích programů. Za-
jímavé jsou například rozdíly 
v oblasti financování. Ně-
které země platí školní au-
tobusy, jiné zdravotníky ve 
školách. Musíte z toho vyzo-
bat to porovnatelné a rozdíly 
správně interpretovat. I když 
má některá země hodnotu 
ukazatele vyšší než my, ne-
musí to nutně znamenat, že 
do vlastního vzdělávání in-
vestuje více než Česká re-
publika.

Jak dobře, anebo naopak 
špatně, se podle vás inter-
pretují data ze sociálních 
statistik?

Ve vnímání široké veřej-
nosti může často docházet 
k problémům. Například 
číslo podílu cizinců na popu-
laci každý interpretuje jinak. 

Některé rezorty za cizince 
označují pouze obyvatele 
ze třetích zemí, jiné do nich 
zahrnují i příslušníky států 
z Evropské unie. Část veřej-
nosti vůbec nevnímá Slováky 
jako cizince.

Máte ambici čísly z vaší 
sekce ovlivnit politiky ke 
správným rozhodnutím?

Abyste mohla ovlivnit po-
litiky v určité oblasti, musíte 
o problematice vědět daleko 
více než to, co vyplývá z čí-
sel. Problémů v sociální ob-
lasti je v naší zemi poměrně 
hodně. Ať už to vezmeme 
přes školství, důchodovou 
reformu, zdravotnictví, výši 
platů, sociální dávky apod. 
Spíše si myslím, že úlohou 
statistiky by mělo být upo-
zorňovat na ty oblasti, kde se 
ta situace nevyvíjí úplně tak, 
jak bychom si přáli. A proto 
by měla poskytovat kvalitní 
podklady těm, kteří s tím 
mohou něco udělat.

Alena GÉBLOVÁ

(Převzato z časopisu Statistika&My)

Kováři na Jablonecké

Od září 2013 do konce 
června 2015 je na SOŠ 

Liberec, Jablonecká 999, 
realizován Projekt TechUp. 
Díky projektu byly vybave-
ny učebny oboru vzdělávání 
23-51-E/01 strojírenské práce 
o nová zařízení pro výuku jak 
v rámci vzdělávání, tak i pro 
mimoškolní aktivity žáků.

Projektu se zúčastní 
všichni žáci studující obor 
strojírenské práce buď při 
samotné výuce, či formou 

exkurzí zaměřených na prak-
tické ukázky technických 
zařízení pro propojení teo-
retické výuky s praxí. Žáci již 
navštívili technické muzeum 
v Praze, Letecké muzeum 
Kbely, vodní elektrárnu Or-
lík a výrobní závod Škoda 
Auto včetně muzea v Mladé 
Boleslavi. Současně každé 

pondělí probíhá kroužek 
kovářské práce, který na-
vštěvují samotní žáci SOŠ 
Liberec, možná budoucí ko-
váři, pravidelnou členkou je 
i jedna dívka.

Významnou částí projek-
tu je realizace projektových 
dnů. Koordinátor David 
Liška shrnul zkušenosti z rea-
lizace: „Projektové dny jsou 
připraveny pro žáky základ-
ních škol, dosud naši školu 
navštívilo 180 žáků základ-
ních škol ve 12 projektových 
dnech. Žáci ze základek ce-
lé dopoledne pracovali ve 
strojařské dílně, kdy pod ve-
dením učitele odborného 
výcviku Josefa Helebranta 
vyráběli kovaný čtyřlístek, 
podkovičku pro štěs tí či pří-
věsek v podobě zvířecí tlapky. 
Z hotových výrobků, které 
si i odnesli domů, měli žáci 
velikou radost. Vždyť to byl 

třeba i dárek vyrobený vlast-
níma rukama.“

Cílem projektu, kte-
rý je realizován pro 29 
partnerských středních škol 
Libereckého kraje, je mj. pod-
nítit zájem žáků základních 
a středních škol o přírodo-
vědné a technické obory. 
Koordinátorka Ing. Milena 
Hanyková věří, že nastar-
tované aktivity v projektu 
škola udrží i po jeho ukonče-
ní. Několik dětí z minulého 
školního roku je letos již žá-
ky SOŠ Liberec, samozřejmě 
v oboru strojírenské práce.

Projekt TechUp – Pod-
pora přírodovědného 
a technického vzdělávání 
v Libereckém kraji, reg. čís-
lo CZ.1.07/1.1.00/44.0013 
je realizován z prostředků 
ESF, z operačního programu 
Vzděláváním ke konkuren-
ceschopnosti a rozpočtu ČR. 
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SVĚT VĚDY A TECHNIKY, KTERÝ VÁS UHRANE A NEPUSTÍ.
SVĚT OHROMUJÍCÍCH EXPERIMENTŮ A CHYTRÉ ZÁBAVY !
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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.
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