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15. dubna

Pilotní ověřování jed-
notného př i j ímacího 
řízení do čtyřletých ma-
turitních oborů vzdělání 
proběhlo ve středních ško-
lách, které se dobrovolně 
do testování přihlásily. 
Testy ověřovaly znalosti 
z matematiky a českého 
jazyka a literatury.

17. dubna

V Praze proběhlo jed-
nání republikového výbo-
ru profesní sekce střední-
ho školství a podsekce pro 
gymnázia ČMOS pracov-
níků školství.

18. dubna

M e z i n á r o d n í  d e n 
ochrany památek a his-
torických sídel si připo-
mínáme od roku 1984 
z iniciativy UNESCO.
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„Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.“
Ruskin

V tomto čísle najdete:

Za chyby by neměli platit ti, co je nezavinili
Výrazně pozitivním jevem ve školství je skuteč-
nost, že dnes už i z nejvyššího školského úřadu 
zaznívají hlasy zpochybňující existující síť střed-
ních škol a spolu s tím i kvalitu mnohých z nich.

O skutečnosti, že kvalita 
středních škol obecně 

klesla, už není pochyb. 
Přesto trvalo řadu let, než 
jsme si tohle všechno prav-
divě přiznali.

Existující síť středních 
škol je v současnosti taková, 
že kapacitně převyšuje po-
pulační ročníky potenciál-
ních žáků. Z hlediska po-
třeb má nevyhovující obo-
rovou strukturu. Způso-
bem financování, kdy „pe-
níze jdou za žákem“, nutí 
ředitele k tomu, aby jejich 
hlavní starostí bylo naplnit 

třídy novými žáky. To sa-
mozřejmě nijak nestimu-
luje studijní motivaci v zá-
kladních školách. Ve svém 
souhrnu to vše vede k vý-
znamnému poklesu kva-
lity. Že se po mnoho let tyto 
skutečnosti zcela přehlí-
žely a neřešily, byla chyba. 
A jak stará pravda říká, za 
chyby se platí. Potřebné 
změny, včetně chystané re-
formy financování regionál-
ního školství či jednotných 
přijímacích zkoušek, bu-
dou proto spojeny s řadou 
problémů.

Při možné realizaci jed-
notných a povinných přijíma-
cích zkoušek se dají očekávat 
diskuze a zpochybňující ná-
mitky. Mimo jiné i proto, že 
zatímco ministerstvo by tyto 
zkoušky poskytovalo zdarma, 
dnes je pro soukromé firmy 
prodej jednotných zkoušek 
pro osm krajů nezanedba-
telným obchodem. Navíc je 
stále ve významných funk-
cích i řada aktivních podpo-
rovatelů a architektů minu-
lého vývoje.

Při případném rušení 
škol – což by nepochybně 
bylo optimální řešení, po-
kud by si nevzalo příklad 
z minulého projektu „opti-
malizace“, který byl lživý již 
svým názvem – se dají oče-

kávat protesty žáků, rodičů, 
ale i řady učitelů, kteří by 
přišli o zaměstnání. Otáz-
kou by byl i postoj kraj-
ských úřadů coby zřizova-
telů středních škol. Poli-
tické strany místních koalic 
by nemusely nacházet spo-
lečnou řeč.

Za chyby se vždycky 
platí. Teď jde jen o to, aby za 
ně nepřiměřenou cenu ne-
platili ti, kteří je nezavinili.

František MORKES

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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Povinná maturita z matematiky nadvakrát?
Povinná maturita z ma-

tematiky by měla být 
spuštěna ve dvou fázích. Od 
jara 2019 by to mělo být pro 
obory, kde je už nyní význam-
nou součástí vzdělávacího 
programu, pro ostatní střední 
školy o tři roky později s tím, 
že z ní budou vyčleněny 
umělecké školy. Souběžně 
se začne povinně maturovat 
také z cizího jazyka. Počítá 
s tím návrh novely školského 
zákona, který prochází připo-
mínkovým řízením.

V první fázi by to mělo 
být 65 oborů, mezi nimiž jsou 
gymnázia a školy, u nichž se 
předpokládá využití matema-
tických znalostí absolventy 
v praxi nebo při studiu vysoké 
školy. V průběhu čtyř let se 
na nich už nyní matematika 
učí nebo od září 2015 bude 
učit v součtu za jednotlivé 

ročníky deset hodin týdně.
Studenti oborů, kde se 

tento předmět neučí tolik 
hodin, by měli z matema-
tiky povinně maturovat o tři 
roky později. V těchto obo-
rech změny plánů vyžadují 
hlubší analýzy a pro dostateč-
nou přípravu žáků na povin-
nou zkoušku z matematiky je 

nutné i delší časové období, 
uvedlo ministerstvo v důvo-
dové zprávě.

Ministerstvo školství plá-
nuje v maturitních zkouškách 
i další změny. Už od jara 2017 
by měli písemné práce z čes-
kého jazyka znovu hodno-
tit externisté, nikoliv učitelé 
dané školy. čtk

Školka by měla být opět zdarma i pro děti s odkladem
Školné v mateřské škole 

by po zavedení povin-
ného posledního roku před-
školního vzdělávání znovu 
neměly platit ani děti s od-
kladem školní docházky. Ná-
vrh novely školského zákona, 
který je v připomínkovém ří-
zení, počítá s tím, že by se od 
září 2017 situace vrátila ke 
stavu před rokem 2012, kdy 
měli školku zdarma všichni 
předškoláci. Od té doby má 
každé dítě nárok na jeden 

rok zdarma, kdy hradí pouze 
stravné. U drtivé většiny dětí 
to znamená, že při odkladu 
nástupu do školy znovu platí.

Faktické prodloužení po-
vinné školní docházky by 
mělo být podle návrhu za-
vedeno od školního roku 
2017/2018. Počítá se s tím, 
že se nebude muset odehrá-
vat pouze v mateřské škole. 
Rodiče budou moci děti po-
slat i do přípravných tříd při 
základních školách, jiných 

předškolních zařízení, zahra-
ničních škol nebo je podobně 
jako na 1. stupni základních 
škol vzdělávat doma.

Docházka předškoláků do 
mateřské školy by měla být 
povinná v pracovních dnech 
s výjimkou školních prázdnin. 
Její konkrétní rozsah, tedy po-
čet hodin denně, stanoví pro-
váděcí předpis. Rodiče v pří-
padě schválení návrhu budou 
muset absenci dítěte omlou-
vat jako ve škole. čtk

Smlouvy s učiteli
Uzavírání pracovních 
smluv s učiteli pouze 
na dobu školního roku 
bude až na výjimky zá-
konem zakázáno. Zákaz 
má přinést vládní novela 
o pedagogických pracov-
nících, kterou poslanecká 
sněmovna v prvním čtení 
podpořila. Platit by měla 
pravděpodobně od čer-
vence. čtk

Zkuste si to
Chcete učit matema-
tiku podle metody Milana 
Hejného, profesora 
Pedagogické fakulty UK? 
Pak máte šanci. Jeho tým 
zorganizuje v letošním 
roce dvě stě školení a se-
minářů. Více informací 
na http://www.h-mat.cz/
seminare.

jš

Expedice vesmír
Zažít simulovaný let do 
vesmíru a seznámit se 
s unikátní laserovou 
technologií mohou děti 
v Expedici vesmír 2015. 
Letos hledá malé kos-
monauty, aby „zachrá-
nili lidstvo“ před srážkou 

asteoridu se Zemí v roce 
2045. Do populárně vě-
decké soutěže se mohou 
přihlásit děti ve věku 10 
až 15 let z jakékoliv školy. 
Více na expedice.vesmir.
cz .

čtk

Lesní školky
Lesní školky, které jsou 
alternativou k dětským 
skupinám a mateřským 
školám, se nemusí bát 
o svůj osud. Poslanci 
v závěrečném čtení 
schválili novelu, která 
pro ně mění povinnou re-
gistraci v dobrovolnou. 
Nebudou tak muset do-
držovat přísná pravidla, 
která by jen obtížně spl-
ňovala. čtk

Zápisník

„No, možná jsem trochu zhulený, paní učitelko, ale dneska jsme vážně před školou 
nekouřili. Matka mi dala na svačinu banán!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Mozek se nejvíce rozvíjí do šesti let
Devadesát procent kritického vývoje dětského mozku se 

uskuteční zhruba do šesti let, největší potenciál je kolem 
tří let věku dítěte. Pro budoucí úspěch ve škole je proto zá-
sadní rozvíjet dítě už v takto raném věku. Uvedli to zaklada-
telé České asociace pro aktivní rozvoj dětí.

Věk do dvou let je nejlepší období pro rozvoj motoriky 
a emočních a sociálních schopností. Slovní zásoba se nejvíce 
rozvíjí od dvou do šesti let a pro učení druhého jazyka je nej-
příhodnější doba od narození do zhruba osmi až deseti let. 
V předškolním věku, mezi třemi a šesti lety, se nejlépe rozví-
její matematické a logické schopnosti dítěte. Kolem druhého 
roku věku je nejlepší čas na rozvoj v oblasti hudby. čtk
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Reforma financování 
regionálního školství, 
tedy všech škol 
s výjimkou vysokých, 
by měla být spuštěna 
postupně v letech 
2017 a 2018.
Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na 
období 2015–2020

Regionální školství potřebuje změnu financování – 
na tomto konstatování je shoda všech zainteresova-
ných stran již řadu let. Stejně dlouho se hovoří o re-
formě financování regionálního školství. Návrhů už 
bylo na stole několik. Žádný ale v široké diskuzi za-
tím neuspěl.

Odstranit nerovnost ve 
financování stejných škol 
v jednotlivých krajích, za-
jistit spravedlivější a efek-
tivnější financování vzdělá-
vání, podpořit kvalitu školy, 
zajistit financování připra-
vovaného kariérního sys-
tému, zafinancovat inklu-
zivní vzdělávání, finančně 
zabezpečit obory, které jsou 
potřebné na trhu práce – to 
jsou hlavní důvody, proč mi-
nisterstvo školství přistou-
pilo k reformě financování 
regionálního školství.

Finanční zdroje k zajištění 
těchto cílů zůstávají stejné: 
státní rozpočet a rozpočty 
zřizovatelů škol. Peníze ze 
státního rozpočtu, potažmo 
kapitoly školství, by ale nově 
měly jít do škol podle pra-
videl ministerstva školství. 
Krajské úřady by do jejich 
přerozdělování již neměly 
zasahovat. A to, dle mého 
názoru, zřejmě bude kámen 
úrazu.

U předškolního a základ-
ního vzdělávání minister-

stvo předpokládá, že peníze 
na platy pracovníků škol by 
měly být stanoveny centrálně 
z MŠMT. Tarifní platy pro 
pedagogy by měly vycházet 
ze skutečně odučených ho-
din podle RVP. Nárokové 
i nenárokové složky 
včetně odvodů by 
tedy určovalo mi-
nisterstvo škol-
ství. Do nená-
rokových slo-
žek by se měla 
p r o m í t n o u t 
například napl-
něnost školy, její 
kvalita či míra in-
kluze. Stejně tak by minis-
terstvo stanovovalo norma-
tiv na žáka pro ONIV. Nor-
mativně by také financo-
valo práci nepedagogických 
pracovníků, kde by byla zo-
hledněna velikost či členi-
tost školy a počet tříd. Přímé 
náklady na vzdělávání by 
byly hrazeny ze státního roz-
počtu, nepřímé by i nadále 
zůstávaly na zřizovatelích, 
tedy na obcích.

U středních škol a konzer-
vatoří je situace trochu kom-
plikovanější. Existují tu více-
oborové třídy, málopočetné 
obory apod. Přesto, stejně 
jako u základních a mateř-
ských škol, by i tyto školy 
měly být financovány podle 
normativů  stanovených 
přímo ministerstvem škol-
ství. Objem nenárokových 
složek by měl být opět ovliv-
něn například mírou kvality 
školy či inkluze, ale také po-

třebností oboru a napl-
něností školy. Fi-

nancování ne-
pedagogů by 
bylo stano-
v e n o  t a k é 
normativně , 
a to v kom-

binaci škola–
třída. Ostatní ne-

investiční prostředky 
by i pro střední školy minis-
terstvo určilo normativně na 
žáka a zahrnulo by do nich 
i další náklady, například na 
řidičské a svářečské opráv-
nění, pokud by byly součástí 
ŠVP. Nepřímé náklady zů-
stávají opět na zřizovateli, 
tedy na kraji.

Vzdělávání v základních 
uměleckých školách a vyš-
ších odborných školách by 
mělo být financováno po-

mocí republikových obo-
rových normativů stanove-
ných z MŠMT a také podle 
skutečného počtu žáků (stu-
dentů) v kraji.

Volnočasové  aktivity 
a školské služby by minister-
stvo školství chtělo i v bu-
doucnu financovat pro-
střednictvím dosavadních 
republikových normativů. 
Ty se stanovují jako roční 
výše výdajů připadajících na 
dítě, žáka, studenta vzdělá-
vajícího se v mateřské, zá-
kladní, střední a vyšší od-
borné škole. Krajský úřad by 
pak podle stanovených pra-
videl provedl rozpis těchto 
prostředků na jednotlivá za-
řízení s tím, že by dostal ur-
čitý prostor pro řešení pří-
padných problémů.

Systém financování cír-
kevního a soukromého škol-
ství by se zatím neměl pří-
liš měnit, pouze by se do 
něj měly promítnout změny 
školského zákona a prová-
děcích předpisů. U církev-
ního školství se také uvažuje 
o uzavření případného me-
moranda mezi vládou a círk-
vemi o spolufinancování ne-
přímých nákladů souvisejí-
cích se vzděláváním v těchto 
školách.

Olga ŠEDIVÁ

Školy by napříště měly být financovány přímo z MŠMT bez zásahu krajů

FOTO: Petr MERTA
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Zvýšení platů učitelů je zásluhou soustavné práce odborů
Na stejné otázky odpověděl také Pavel MIKETA, předseda profesní sekce středních škol.

Co považujete za svůj 
největší úspěch v obdo-
bí od posledního sjez-
du?

Za veliký úspěch pova-
žuji zvýšení platů učitelů, 
které proběhlo k 1. listopa-
du 2014 a poté k 1. lednu 
letošního roku. Učitelská 
veřejnost ale bohužel pře-
hlédla, že se tak stalo pře-
devším zásluhou soustavné 
práce školských odborů.

Co bude hlavním úko-
lem odborového svazu 
po sjezdu?

Nejvíce bychom se měli 
zaměřit na zastavení úbytku 
členů a zpracování strategie 
zvyšování členské základ-
ny. Pro činnost naší sek-
ce jsme vypracovali dlou-
hodobý plán, který vychá-

zí z dokumentu České škol-
ství – co chceme. Je potře-
ba úspěšně zavést jednotné 
státní přijímací zkoušky na 
střední školy a prosazovat 

rozdílné hodnocení přijí-
macích zkoušek podle typu 
škol. Budeme sledovat změ-
ny u maturitních zkoušek, 
zejména zavedení povinné 

maturitní zkoušky z mate-
matiky, povedeme i disku-
zi k zavedení mistrovských 
zkoušek.

Jaké jsou úspěchy 
KROS ve vašem kraji za 
poslední čtyři roky?

Myslím, že za úspěch se 
dá považovat sloučení ob-
lastních rad, které u nás 
proběhlo bez větších pro-
blémů.

Jaký je váš názor na 
kariérní systém pedago-
gických pracovníků?

Kariérní systém se při-
pravuje už dlouho. Za jeho 
kladnou stránku bych pova-
žoval to, kdyby do něj měli 
přístup všichni zájemci bez 
rozdílu. Velkou neznámou 
je ovšem stále jeho nejasné 
finanční zajištění. zas

Jana Brdová: Myslím, že se máme čím pochlubit
Již v polovině května čeká školské odbory jejich sjezd. A to je vždy vhodná příležitost k zamyšlení, co se v uply-
nulém období povedlo a na co je třeba se v budoucnu zaměřit. Zde jsou názory Jany  BRDOVÉ, předsedkyně pro-
fesní sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení.

Co považujete za svůj 
největší úspěch v období 
od posledního sjezdu?

 Významným krokem 
při prezentaci práce naší 
profesní sekce bylo veřej-
né slyšení v Senátu Posla-
necké sněmovny České re-
publiky.

 Jednáním na minis-
terstvu školství jsme získali 
nové a konkrétnější vydání 
Metodického výkladu k od-
měňování pedagogických 
pracovníků v návaznosti 
na Katalog prací. Za dal-
ší úspěch považuji výklad 
přímé výchovně-vzděláva-
cí práce v době oběda dětí, 
které jsou ve školní družině.

 Účast při jednáních 
Rady MŠMT pro zájmové 
vzdělávání.

 Spoluúčast při řešení 
pracovněprávních problé-
mů na jednotlivých praco-

vištích našich členek.
 Jednání se zástupcem 

České školní inspekce a zá-
stupcem Státního úřadu in-
spekce práce.

Co bude hlavním úko-
lem sekce po sjezdu jak 
uvnitř odborů, tak nave-
nek?

 Hlavním cí-
lem podle mého 
názoru by mě-
lo být průběžné 
naplňování tezí 
České školství – 
co chceme.

 Minimálně udr-
žet stávající členskou zá-
kladnu.

 Získávání nových čle-
nů, zvláště mladých, na zá-
kladě naší kvalitní práce 
ve prospěch pracovníků ve 
školství.

 To i v souvislosti s čas-
tou medializací výsledků 

práce našeho odborového 
svazu v tisku a ostatních sdě-
lovacích prostředcích. Mys-
lím, že se máme čím pochlu-
bit. I malý úspěch při obha-
jobě a prosazení práv našich 
členů prezentuje naši odbo-
rovou práci i mezi širokou 

veřejností.
Jaké jsou 

úspěchy KROS 
ve vašem kraji 
za poslední čty-
ři roky?

 Účast před-
sedkyně na jedná-

ních tripartity Stře-
dočeského kraje,

 hostování ve Výbo-
ru pro výchovu, vzdělanost 
a zaměstnanost Středočes-
kého kraje,

 účast v Poradním sbo-
ru úřadu práce Středočes-
kého kraje.

Účast ve všech těchto 

orgánech je pro práci na-
šeho KROS velmi prospěš-
ná, jsme informováni o dě-
ní v našem kraji a předsed-
kyně může na určité skuteč-
nosti reagovat, a tím zvidi-
telňovat i práci celého od-
borového svazu.

Jaký je váš názor na 
kariérní systém pedago-
gických pracovníků?

Jednání o kariérním sys-
tému pro vychovatele bude 
probíhat až následně po za-
vedení kariérního systému 
učitelů. Myslím si, že o nut-
nosti zavedení kariérního 
systému pro pedagogické 
pracovníky není pochyb. 
Měl by všechny motivovat 
k co nejlepším výsledkům 
práce. Mělo by s tím ale jít 
ruku v ruce i zvyšování pla-
tů a kvalitní vybavení jed-
notlivých pracovišť.

 sta

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO:  ARCHIV



5

Víceboj otestuje zdatnost a nasměruje žáky do sportovních oddílů
Zatímco dříve byl tělocvik ve škole jednoznačně nejoblíbenějším předmětem, v současné době se stává 
jedním z nejméně oblíbených. Žáci nosí omluvenky, raději sedí na lavičkách a hrají si s mobily. Český 
olympijský výbor se během posledního roku k tomuto problému postavil čelem.

Unikátní analýza výsledků 
sportovního projektu 

Sazka Olympijský víceboj na-
vazuje na sportovní výsledky 
dětí v letech 1997 až 2007.

„Ty pro nás byly alar-
mující. Tentokrát jsme zašli 
ještě hlouběji, chtěli jsme 
vědět, kde dochází k pro-
blému. Výsledky jasně do-
kazují, že sport v Česku po-
třebuje výrazně vyšší pod-
poru na všech úrovních. 
Zatímco v roce 1995 měly 
děti tři hodiny pohybu 
denně, dnes je to jen 45 mi-
nut,“ říká Jiří Kejval, před-
seda Českého olympijského 
výboru.

Všechny disciplíny více-
boje, které testují základní 
pohybové schopnosti dětí, spl-
nilo 50 404 dětí ve věku 5 až 
16 let. Jejich výsledky zkou-
mal Tomáš Perič, odborník 
na sport dětí z Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy. Domníváte se, že 
děti na venkově či v menších 
městech jsou zdatnější a po-
hybují se lépe než jejich vrs-
tevníci ve velkoměstech? Pak 
jste se zmýlili. „Ukázalo se, 
že neplatí léty zažitá pravda, 
podle které se děti na ven-
kově a v malých městech více 
pohybují. Naopak, jejich prů-
měrné výsledky jsou v po-
rovnání s dětmi z velkých 
měst v testovaných disciplí-
nách horší. Tuto tezi podpo-
ruje také analýza BMI, podle 
které je nejvyšší poměr hmot-
nosti vůči tělesné výšce u dětí 
v krajích, které ze srovnání 
pohybové zdatnosti vycházejí 
nejhůře,“ uvedl Tomáš Perič.

„Rozdíly ve zdatnosti 
mezi školáky z velkých a men-
ších obcí mohou být způso-
bené tím, že děti z menších 
obcí musejí za sportovními 
aktivitami často dojíždět. Na-
opak ve velkých městech dě-
tem často organizují čas ro-

diče. Roli mohou hrát i so-
ciální poměry,“ vysvětluje 
Jiří Kejval. Nejzdatnější jsou 
podle analýzy děti v Liberec-
kém kraji, na druhém konci 
žebříčku je kraj Plzeňský, 
který ovšem sport intenzivně 
podporuje stále více.

Zajímavé zjiš-
tění přinesla ana-
lýza také v po-
rovnání věko-
vých kategorií 
v rámci krajů. 
Zatímco děti 
ve věku 6 až 9 
let jsou ve většině 
krajů na zhruba stejné 
„startovní čáře“, s rostou-
cím věkem rozdíly narůstají 
na téměř dvojnásobek mezi 
nejlepším a nejhorším kra-
jem. Analýza také porovná-
vala výsledky chlapců a dívek. 
Dívky dominují ve flexibilitě  

a rovnováze a chlapci v ostat-
ních pohybových schopnos-
tech, což je přirozené rozdě-
lení. Pouze u sedů -lehů  jsou 
zprvu lepší dívky a na dru-
hém stupni již chlapci. U ně-
kterých disciplín – například 
u testů výbušnosti nebo vy-

trvalosti – se rozdíly zvyšují 
s věkem. V tom mohou hrát 
roli i tělesné přeměny u dívek 
v období puberty.

„Chceme dětem v celé re-
publice ukázat, kde mají nej-
bližší sportovní příležitosti, 

aby měly možnost je vyu-
žít. Jsme v kontaktu 

s olympijským vý-
borem v Ně-
mecku, kde na 
tom byli s po-
hybem u dětí 
podobně jako 

my, ale zachy-
tili to už v devade-

sátých letech a dnes již 
sportuje dvojnásobek dětí, “ 
říká Jiří Kejval.

Olympijský výbor podpo-
ruje vytvoření internetového 
portálu Sport v okolí, na který 
mohou kluby, oddíly či jed-
noty ze všech sportovních or-

ganizací v Česku umístit své 
kontaktní údaje a informace 
o náborech. Vznikne tak jedi-
nečná mapa sportovišť a od-
dílů pro širokou veřejnost, 
která zároveň propojí kluby 
se školáky. Všichni žáci ze 
základních škol zapojených 

do víceboje, kteří splní všech 
osm disciplín ve druhém po-
loletí, získají v červnu spor-
tovní vysvědčení s určením 
svého pohybového typu, s do-
poručením vhodných sportů 
a s propojením na kluby ve 
svém okolí.

Zaměření na sport je 
třeba u školních dětí podpo-
rovat, ale žáci by se měli vě-
novat i dalším aktivitám. Svůj 
názor k tématu nám sdělil re-
nomovaný psycholog Václav 
Mertin:

„Pro podporu zdravého 
rozvoje dítěte hájíme názor, 
podle kterého se má věno-
vat maximu různorodých ak-
tivit. Každá aktivita má své 
přednosti. Počítač nabízí hry, 
vzdělání, spoustu zajímavých 
podnětů, dítě by od něj nej-
raději ani nevstávalo, je tedy 
velmi motivované. Kdo odsu-

zuje používání tabletů či po-
čítačů, vrací dítě do minulého 
století. Na druhé straně i pro 
život dítěte platí, že ve zdra-
vém těle zdravý duch. Pohyb 
zlepšuje kondici, zlepšuje po-
cit vlastní síly a upevňuje 
zdraví.“ Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Archiv
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Zkušební pobyt ve školce
Podle jakých pravidel se má postupovat při stano-
vení zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole?

K postupu ředitele ma-
teřské školy v tomto pří-

padě podalo MŠMT násle-
dující výklad:

O přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání rozho-
duje ředitel mateřské školy 
ve správním řízení (§ 34 
odst. 3 ve spojení s § 165 
odst. 2 písm. b) školského 
zákona). V rámci tohoto 
rozhodování může stano-
vit v odůvodnitelných přípa-
dech zkušební pobyt dítěte, 
jehož délka nesmí přesáh-
nout 3 měsíce. Pokud se tak 
ředitel školy rozhodne, zna-
mená to, že ve výroku správ-
ního rozhodnutí o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělá-
vání stanoví zkušební pobyt 
a zároveň zdůvodní, proč je 
stanovení zkušebního pobytu 
namístě. Pokud je stanovení 
zkušebního pobytu odůvod-
nitelné, lze jej uvedeným po-
stupem stanovit v podstatě 
každému dítěti, byť původní 
záměr zákonodárce byl ten, 
že zkušební pobyt bude vyu-
žíván spíše v případě dětí se 
speciálními vzdělávacími po-

třebami, dnes je v praxi po-
třebné stanovit zkušební po-
byt spíše u dětí, u nichž ne-
lze během zápisu rozpoznat, 
jak budou předškolní vzdělá-
vání zvládat, a je třeba se se-
známit s jejich vzdělávacími 
potřebami.

Vzhledem k tomu, že 
podle § 183 odst. 2 škol-
ského zákona se rozhod-
nutí, kterým se vyhovuje žá-
dosti o přijetí ke vzdělávání, 
oznamuje zveřejněním se-
znamu uchazečů pod přidě-
leným registračním číslem 
a s výsledkem řízení u kaž-
dého uchazeče, a nezasílá se 
tedy zákonným zástupcům 
dítěte rozhodnutí o přijetí, 
musí být již z tohoto ozná-
mení zřejmé, že se zkušební 
pobyt stanovuje (pokud tak 
ředitel školy rozhodne). Ve 
spise o správním řízení je po-
tom u každého dítěte založen 
originál rozhodnutí o přijetí, 
ve kterém může být ve vý-
roku rozhodnutí stanoven 
zkušební pobyt, a zároveň je 
toto rozhodnutí řádně odů-
vodněno. Vít BERKA

Odstupné a důchod
Má na odstupné nárok i zaměstnanec, který po 
skončení pracovního poměru odchází do důchodu?

Poskytování  odstup-
ného upravuje § 67 zá-

koníku práce. Na odstupné 
mají nárok všichni zaměst-
nanci, u nichž dochází z or-
ganizačních důvodů k rozvá-
zání pracovního poměru vý-
povědí danou zaměstnava-
telem nebo dohodou z týchž 
důvodů – důvody jsou uve-
deny v § 52 písm. a), b), c). 
Odstupné je diferencováno 
a přísluší zaměstnanci podle 
délky zaměstnání násle-
dovně, ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho 
průměrného výdělku, jestliže 
jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval méně než 
1 rok,

b) dvojnásobku jeho prů-
měrného výdělku, jestliže 
jeho pracovní poměr u za-

městnavatele trval alespoň 
1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho prů-
měrného výdělku, jestliže jeho 
pracovní poměr u zaměstna-
vatele trval alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracov-
ního poměru se považuje 
i doba trvání předchozího 
pracovního poměru u téhož 
zaměstnavatele, pokud doba 
od jeho ukončení do vzniku 
následujícího pracovního po-
měru nepřesáhla dobu 6 mě-
síců. Pro poskytnutí odstup-
ného není rozhodné, zda 
uvolňovaný zaměstnanec na-
stoupí po skončení pracov-
ního poměru do nového za-
městnání, zda začne podni-
kat, nebo zda odejde do sta-
robního důchodu.

Vít BERKA

Vyřazení z evidence uchazečů
Pokud uchazeč o zaměstnání odmítne bez váž-
ných důvodů nabízené zaměstnání, úřad práce 
ho vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání. 
Existují ještě další důvody, kdy úřad práce takto 
postupuje?

Případ zmíněný v dotazu 
je uveden v § 30 odst. 2 

písm. a) zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti. Krajská 
pobočka úřadu práce ucha-
zeče o zaměstnání rozhodnu-
tím vyřadí z evidence ucha-
zečů i z dalších důvodů uve-
dených v § 30 odst. 2. Ucha-
zeč o zaměstnání je vyřazen, 
jestliže bez vážného důvodu

 odmítne nastoupit na 
dohodnutou rekvalifikaci, 
neúčastní se rekvalifikač-
ního kurzu ve stanoveném 
rozsahu teoretické a prak-
tické přípravy, neplní studijní 
a výcvikové povinnosti stano-
vené vzdělávacím zařízením, 
které rekvalifikaci provádí, 
nebo se nepodrobí závě-

rečnému ověření získaných 
znalostí a dovedností anebo 
uchazeč o zaměstnání, který 
je veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání nepřetržitě 
déle než 5 měsíců, odmítne 
nabídku krajské pobočky 
úřadu práce na rekvalifikaci,

 neposkytne součinnost 
při vypracování individuál-
ního akčního plánu, jeho 
aktualizaci nebo vyhodnoco-
vání anebo neplní podmínky 
v něm stanovené,

 odmítne se podrobit vy-
šetření svého zdravotního 
stavu nebo psychologickému 
vyšetření,

 maří součinnost s kraj-
skou pobočkou úřadu práce.

Vít BERKA

Čerpání prostředků FKSP
Tvoříme rozpočet na čerpání fondu kulturních 
a sociálních potřeb. Nejsme si jisti, do jaké výše 
můžeme čerpat prostředky FKSP.

Výši tvorby FKSP a hos-
podaření s fondem v pří-

spěvkových organizacích 
zřízených územními samo-
správnými celky upravuje 
vyhláška č. 114/2002 Sb., 
o FKSP, ve znění pozděj-
ších předpisů. Rozpočet fi-
nančních prostředků FKSP 
je tvořen příjmovou a výda-

jovou částí. V příjmové části 
jsou jako příjmové položky 
uváděny: zůstatek z předchá-
zejícího roku, základní pří-
děl za běžný kalendářní rok, 
další příjmy (§ 2 vyhlášky). 
Celková výše výdajových po-
ložek musí být rozpočtována 
maximálně do výše rozpočtu 
příjmů. Vít BERKA
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V Obrnicích se věnují správnému rozvoji řeči,
ale také vzdělávání pedagogů a modernizaci mateřské školy
Mateřská škola v Obrnicích získala i v letošním roce od ministerstva školství dotaci na vybavení 
kvalitními logopedickými pomůckami a literaturou včetně počítače s dotykovou obrazovkou a spe-
ciálním výukovým programem.

Uspěla totiž stejně jako 
loni se žádostí o finanční 

podporu z rozvojového pro-
gramu Podpora logope-
dické prevence v předškol-
ním vzdělávání v roce 2015. 
Projekt zaměřený na zkvalit-
nění práce učitelek v oblasti 
logopedické prevence naše 
školka nazvala „Čáry, máry, 
fuk, ať jsem holka, nebo kluk, 
písmenka a slovíčka jsou 
naše zábavička II“.

Správný rozvoj řeči

Školku navštěvuje v sou-
časné době 65 dětí. Bezmála 
polovina z nich pochází 
z prostředí, které neposky-
tuje správný vzor pro rozvoj 
řeči. Výrazné narušení ko-
munikačních schopností zde 
evidují u dvanácti dětí, další 
čtyři pocházejí z cizojazyč-
ného prostředí, u dětí 
se objevují 

j e d n o -
duché fyziologické 

patlavosti i těžké vady řeči. 
Díky opakovanému úspě-
chu s projektem se tak pe-
dagogové mohou zaměřit už 
druhým rokem na preven-
tivní aktivity, které chlap-
cům a dívkám předškolního 
věku umožní podporu přiro-
zeného rozvoje komunikač-
ních schopností a doved-
ností. V současné době za-
jišťují logopedickou preven-
tivní činnost dva odborní lo-
gopedičtí asistenti, ke kte-

rým po dokončení patřič-
ného studia letos přibydou 
další dva. Školka je vyba-
vena základními logopedic-
kými pomůckami, jež pod-
porují rozvoj komunikač-
ních schopností a doved-
ností. Školka je pořídila 
právě díky úspěchu se stejně 
zaměřeným projektem již 
v loňském roce.

Spolupráce s rodiči

Cílem projektu je také 
navázání aktivní spolupráce 
s rodiči nových dětí a pro-
hloubení spolupráce s rodiči, 
kteří se již loni aktivně zapo-
jili do preventivních logope-
dických aktivit a zúčastnili se 
i osmi přednášek zaměřených 
na tuto problematiku. 
Kvalifiko-

vaný per-
sonál včetně dvou 

vysokoškolsky vzdělaných 
učitelek v oboru speciální 
pedagogika dále umožňuje, 
aby se učitelky věnovaly dě-
tem individuálně s ohledem 
na jejich specifické potřeby. 
Školka se už pátým rokem za-
měřuje na podporu inkluzív-
ního vzdělávání. V obrnické 
mateřské škole se denno-
denně setkávají čeští chlapci 
a dívky s vrstevníky romské, 
vietnamské, africké nebo 
kazašské národnosti a děti 
zdravé spolu s dětmi zdra-
votně postiženými. Jedná se 
například o děti nevidomé, 

tělesně a mentálně posti-
žené, s poruchami chování, 
těžce zrakově postižené. 
Více než 40 procent dětí po-
chází ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. V mateř-
ské škole je předškolní vzdě-
lávání pro všechny děti bez-
úplatné. Umožňuje to pří-
stup ke vzdělání všem so-
ciálním skupinám, zejména 
pak dětem z rodin, jež by si 
platbu za školné nemohly 
dovolit a dítě by do školky 
nepřihlásily.

Cesta k inkluzi

Složení pedagogického 
sboru máme u nás 
n a d s t a n -

d a r d n í , 
dvě asistentky pe-

dagoga jsou vysokoškolsky 
vzdělané, ze šesti učitelek 
mají dvě vysokoškolské vzdě-
lání rozšířené o speciální pe-
dagogiku a další dvě dokon-
čují taktéž vysokoškolské 
vzdělání. Prostřednictvím 
projektů „Cesta k inkluzi: od 
segregace k pozitivní diver-
zitě ve školství“ a „Podpora 
profesního rozvoje učitelů 
v počátečním vzdělávání“, 
které pořádá UJEP Ústí 
nad Labem, poznávají peda-
gogové vzdělávací systémy 
v různých zemích. Poznatky 
poté aplikují v praxi zdejší 
mateřské školy. V letošním 
roce navštívili například Fin-
sko, Německo či Rakousko.

Moderní a úspěšní

Školka se zapojuje také 
do řady nejrůznějších mimo-
regionálních aktivit. Kromě 
výukových programů pro 
děti i rodiče pořádá osvětové 
besedy s odborníky na před-
školní výchovu a zdravý ži-
votní styl. Pochlubit se může 
i úspěchy v celostátních, ze-
jména výtvarných soutěžích. 
Kladný ohlas rodičů na práci 
s dětmi a péči o celkový roz-
voj zařadil obrnickou mateř-
skou školu v inter-
netovém 

l a i c k é m 
hlasování mezi nej-

lepší školky Ústeckého kraje.
Udržet vysoký standard 

mateřské škole umožňuje 
výrazná a permanentní pod-
pora vedení obce. Pochlubit 
se díky ní může i zcela no-
vou školní zahradou. Projekt 
obnovy zahrnoval úpravu 
terénu, výsadbu stromů 
a keřů, umístění nových her-
ních prvků z přírodních ma-
teriálů, vybudování altánu 
jako zázemí pro letní ekolo-
gickou výuku či umístění zá-
honů. Školku obec postupně 
modernizuje a zvelebuje.

Vladimíra PECHANOVÁ

Kontakt:
MŠ Obrnice
Nová Výstavba 168
Tel.: 608 763 366,
msobrnice@volny.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Stačilo by, kdyby chodili do školy a učili se
„Mám obavu, abychom 

nedopadli stejně špat-
ně jako vloni. Poslední ná-
vštěva školní inspekce varov-
ně zvedla nad našimi matu-
ranty ukazováček, a to hodně 
vysoko,“ zahajuje mimořád-
nou poradu ředitel Macháček. 
„Stále si kladu otázku, co dě-
láme špatně, že máme tak vel-
kou neúspěšnost.“

„Čemu se divíme?“ be-
re si slovo výchovná poradky-
ně. „Když minulý ministr za-
váděl státní maturitu, opako-
vaně tvrdil, že ne každý ji mu-
sí mít. Počítal s tím, že každý 
čtvrtý neprospěje. Jeho slova se 
naplnila a my jsme najednou 

v rozpacích.“
„Chybu musíme hledat 

především u sebe,“ navazuje 
na svoje předchozí slova ředi-
tel. „Málo žáky připravujeme 
k didaktickým testům, 
k písemným proje-
vům. Málo s nimi 
počítáme příkla-
dy…“ „To si ne-
myslím,“ odváž-
ně oponuje Turo-
vá. „Často se jim 
věnujeme. Nabízí-
me jim konzultace, kte-
ré však nevyužívají. Zadáváme 
jim úkoly, které neplní. Stále se 
na něco jen vymlouvají.“

„Chápu, kolegyně, ale to 

inspekci neuspokojí. Chtě-
jí vidět na papíru opatření, co 
všechno uděláme, aby nebylo 
tolik neprospívajících.“

„Mám nápad,“ nadšeně 
zazáří Ustaraná. „Při-

chystáme na jeden 
celý týden zbrusu 
nový projekt. In-
tenzívní příprava 
k maturitě. Ráno 
naženeme matu-

ranty do učeben 
a budeme do nich 

bez ustání hustit potřeb-
nou látku, vzorce, slovíčka, le-
topočty, literární díla. Pustí-
me je pouze na oběd. A to by 
v tom byl čert, abychom se ne-

zlepšili.“ „Hm, to není špatný 
nápad. Projekt by mohl zabrat. 
Navíc intenzívní, to zní slibně,“ 
tiše si pochvaluje Macháček.

„Jenže co uděláme, když 
nám žáci opět nepřijdou do 
školy? Všichni víme, jak hroz-
nou mají docházku. Každý den 
zeje ve třídách prázdnotou víc 
než třetina lavic,“ opatrně pro-
vokuje Hromádka.

„Záchranný intenzív-
ní kurz jim nemůže ublížit,“ 
uzavírá Hromádka. „Přesto 
si myslím, že by stačilo doce-
la málo. Kdyby naši maturanti 
konečně začali chodit do školy 
a poctivě se učili.“

Roman KANTOR

Minimální mzda pro důchodce
Platí pro zaměstnavatele povinnost poskytovat zaměst-
nancům alespoň minimální mzdu i v případě zaměst-
návání důchodců?

Výši a poskytování mini-
mální mzdy upravuje 

nařízení vlády č. 567/2006 
Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních za-
ručené mzdy, o vymeze-
ní ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplat-
ku ke mzdě za práci ve ztí-
ženém pracovním prostře-
dí. Základní sazba mini-
mální mzdy pro stanove-
nou týdenní pracovní dobu 
40 hodin činí 55 Kč za hodi-
nu nebo 9 200 Kč za měsíc. 
Podle ustanovení § 4 odst. 1 

c) a d) tohoto vládního na-
řízení činí sazba minimál-
ní mzdy pro stanovenou tý-
denní pracovní dobu 40 ho-
din u zaměstnance, který 
je poživatelem invalidního 
důchodu 48,10 Kč za hodi-
nu nebo 8 000 Kč za měsíc.

Jiná než uvedená od-
chylka u minimální mzdy 
pro poživatele důchodů 
v oblasti odměňování sta-
novena není. Minimální 
mzda (v plné výši) se vzta-
huje také na poživatele sta-
robního důchodu.

Dohoda o pracovní činnosti
V dohodě o pracovní činnosti požaduje zaměstnanec 
i ujednání o dovolené. Je možné sjednat podmínky 
pro vznik nároku na dovolenou a její délku jinak, než 
stanoví zákoník práce pro pracovní poměr?

V ustanovení § 77 odst. 2 
zákoníku práce je uve-

deno: „Není-li v tomto zá-
koně dále stanoveno ji-
nak, vztahuje se na prá-
ci konanou na základě do-
hod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr úprava 
pro výkon práce v pracov-
ním poměru; to však nepla-
tí, pokud jde o

a) převedení na jinou 
práci a přeložení, b) do-

časné přidělení, c) odstup-
né, d) pracovní dobu a do-
bu odpočinku; výkon práce 
však nesmí přesáhnout 12 
hodin během 24 hodin po 
sobě jdoucích, e) překážky 
v práci na straně zaměst-
nance, f) dovolenou, 
g) skončení pracov-
ního poměru, h) od-
měňování (dá-
le jen „odměna 
z dohody“), s vý-

jimkou minimální mzdy, 
a i) cestovní náhrady.“

Pokud na tom mají obě 
strany zájem, je možné 
v dohodě o pracovní čin-
nosti sjednat právo zaměst-
nance na dovolenou, pod-

mínky vzniku nároku na ni 
a rozsah dovolené. Podmín-
ky a rozsah dovolené mo-
hou být sjednány stejně ja-
ko u pracovního poměru, 
mohou být však sjednány 
i odlišně.

Náhrada za dovolenou
Ukončil jsem práci na dohodu o pracovní činnosti, ale 
zaměstnavatel mi neproplatil žádnou dovolenou. Mohu 
náhradu platu za dovolenou požadovat?

Dohody o pracích ko-
naných mimo pracov-

ní poměr (tam spadá i do-
hoda o pracovní činnos-
ti) jsou specifickými pra-
covněprávními vztahy, kte-
ré mají vlastní úpravu obsa-
ženou v § 74 a následujících 
zákoníku práce. Pokud ne-
ní v zákoníku práce stano-
veno jinak, vztahuje se na 
práci konanou na základě 
dohod o pracích 
konaných mi-
mo pracovní 
poměr úprava 
pro výkon prá-
ce v pracov-
ním pomě-
ru, což 

však neplatí, pokud jde 
o dovolenou (a další přípa-
dy uvedené v § 77 odst. 2 
zákoníku práce). Z dohody 
o pracovní činnosti tedy ne-
vzniká nárok na dovolenou, 
ale je možné jej sjednat, po-
případě stanovit vnitřním 
předpisem. Pokud jste te-
dy v dohodě o pracovní čin-
nosti neměl nárok na do-
volenou sjednán a není ani 

stanoven vnitřním předpi-
sem, nemohl vám zaměst-
navatel žádnou náhradu 
odměny za dovolenou vy-

platit (tedy ani stanovit 
dovolenou s ná-

hradou odmě-
ny, ani pro-

platit nevy-
čerpanou 
dovole-

nou).

ěstnanec
podmínky 
inak, než

c) odstup-
obu a do-
kon práce
áhnout 12 

hodin po
překážky 

zaměst-
nou, 
ov-
d-

veno jinak, vztahuje se na 
práci konanou na základě 
dohod o pracích 
konaných mi-
mo pracovní 
poměr úprava 
pro výkon prá-
ce v pracov-
ním pomě-
ru, což

nosti neměl nár
volenou sjednán

stanoven vnitřn
sem, nemohl vá
navatel žádnou
odměny za dov

platit (tedy a
dovolen

hrad
ny,

p

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Debatování tentokrát v Havířově

V druhé polovině března 
se uskutečnil v Základní 

škole Mládežnická Havířov 
sedmý ročník soutěže v de-
batování – Debatiáda. Naši 
školu reprezentovaly tři 
tříčlenné týmy, do soutěže se 
zapojily dva týmy studentů 

Obchodní akademie Český 
Těšín a tým žáků Základní 
školy 1. máje Frýdek-Místek.

Debata vyžaduje, aby řeč-
níci mluvili pravdivě a k věci, 
odpovídali na otázky, respek-
tovali své protivníky a maxi-
málně využívali svůj čas. V le-

tošním roce byly zvoleny tyto 
soutěžní teze: Móda je škod-
livá, Výuka by měla začínat 
v 9 hodin a Do Evropy by-
chom neměli přijímat uprch-
líky z muslimských zemí.

Debatéři s vervou obha-
jovali své argumenty, vyvra-
celi tvrzení protistrany, kladli 
otázky. Jejich výkony hodno-
tili rozhodčí, členové České 
debatní společnosti Mar-
tin Režný a Václav Orava. 
Oba rozhodčí vždy velmi 
podrobně zdůvodnili svůj 
verdikt. Rozbory debat inspi-
rují žáky k další činnosti.

Soutěž byla pro všechny 
velmi náročná na přípravu, 
je ale cenným zdrojem zku-
šeností pro všechny debatéry. 
Doufáme, že v příštím roce se 
připojí žáci z dalších škol.

Dagmar VOLFOVÁ

Stolky na květiny pro seniory od mladých řemeslníků
Soutěžní přehlídka staveb-

ních řemesel SUSO je 
v plném proudu a již známe 
výsledky třetího postupo-
vého kola 19. ročníku, které 
proběhlo v Hradci Králové 
při výstavě Stavba a zahrada. 
Své síly zde poměřilo celkem 
46 řemeslníků z 19 škol, a to 
15 družstev truhlářů a 8 týmů 
zedníků. Nejlepší řemeslníci 
z krajských kol postoupí do 
celorepublikového finále, 
které proběhne při veletrhu 

FOR ARCH 2015.
Za obor truhlář dosáhli 

nejlepších výsledků Ma-
těj Venzhöfer a Václav Ne-
ubauer z VOŠ OA SOUT 
Chotěboř, druhými postu-
pujícími jsou Filip Hruška 
a Lukáš Vykydal z Masary-
kovy střední školy Letovice. 
Spolu s nimi poputují do ce-
lostátního finále zednická 
družstva v podání vítězů Re-
ného Hrazdíry a Tomáše Po-
peláře z Masarykovy střední 

školy Letovice a na stříbrné 
příčce do finále postupují Ta-
deáš Cekota a Stanislav Ko-
lomazník ze Střední odborné 
školy Otrokovice.

Stejně jako každý rok pu-
tovaly výrobky soutěžících na 
dobročinné účely. Například 
exteriérové stolky na květiny, 
které v tomto postupovém 
kole vyrobili truhláři, putují 
do domova u Biřičky, kde 
budou dělat radost seniorům.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ

Zábavná 
matematika 
pod polštář
OVERDECK LAURA

Jak si zamilovat ma-
tematiku? Každá z pěti 
kapitol této knihy z na-
kladatelství Grada je vě-
nována zábavnému té-
matu – zajímavým zví-
řátkům, zvláštně se cho-
vajícímu jídlu, netra-
dičním dopravním pro-
středkům, neobvyk-
lým sportům či pozo-
ruhodným povoláním – 
zkrátka věcem, se kte-
rými se v klasických 
učebnicích děti nese-
tkají. Téměř čtyřicet té-
mat začíná krátkým pou-
tavým příběhem, který 
vede ke třem příkladům 
různé úrovně. Všichni 
čtenáři, nejen děti, ale 
i rodiče či prarodiče, si 
mohou vybrat obtížnost, 
která jim bude vyhovo-
vat nejvíce. Zvláště ro-
diče pak ocení správné 
řešení úloh.

Znáte je?

Jazyková soutěž na téma Vím, kdo jsi
Jazyková soutěž Svazu čes-

kých a moravských spo-
třebních družstev má na SOU 
a SOŠ na Přímětické ulici ve 
Znojmě již tradici. Pátého 
ročníku se kromě domácích 
zúčastnili studenti z Pelhři-
mova, Poličky, Prahy a Šilhe-
řovic. Tentokrát se soutěž 
nesla ve znamení celebrit 
a idolů, neboť téma znělo: 
„Vím, kdo jsi aneb Setkání 
se známou osobností.“

Diváci tak mohli zhléd-
nout opravdu pestrá vystou-
pení. Soutěžící jim zpro-
středkovali setkání s legen-
dární Marilyn Monroe, ko-
mikem Mr. Beanem, vdovou 

po Johnu Lennonovi Yoko 
Ono, kuchařem Láďou Hruš-
kou či nestárnoucím Karlem 
Gottem.

Stejně jako v předchozích 
letech se soutěžilo ve dvou 
kategoriích. Porota posuzo-
vala projev v cizím jazyce, 
vzájemnou interakci, origi-
nalitu vystoupení a schop-
nost reakce na dotazy. V ja-
zyce anglickém byla konku-
rence o poznání silnější. Po 
nelehkém rozhodování na-
konec zvítězila dvojice z Po-
ličky, která nám během za-
jímavě pojatého kvízu před-
stavila hned několik slavných 
osobností. Dále byla oceněna 

družstva z Prahy a ze Znojma. 
V jazyce německém vybo-
jovali prvenství domácí stu-
denti Lukáš Vyklický a Šte-
fan Kováč, studenti 3. roč-
níku téhož oboru, kteří po-
rotcům naservírovali pokrm 
ve stylu úsporného kuchaře 
Ládi Hrušky. S prázdnou ne-
odjeli ani studenti z Poličky 
a Šilheřovic, kteří obsadili 
následující dvě příčky.

V roli diváků se soutěž-
ního klání zúčastnili také stá-
žisté z Litvy, kteří do Znojma 
zavítali v rámci programu 
Erasmus+ sbírat nové pra-
covní zkušenosti.

Markéta ŠÍPOVÁ
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Včera, dnes a zítra školních metodiků prevence
Včera – před rokem 2005

K zavedení funkce škol-
ního metodika protidro-

gové prevence a prevence 
sociálně patologických jevů 
došlo v roce 1996. Do té 
doby leželo preventivní pů-
sobení na bedrech výchov-
ných poradců. Nutnost zave-
dení nové funkce souviselo 
se snahami o preventivní pů-
sobení v oblasti užívání návy-
kových látek. Teprve v roce 
1998 zahrnulo MŠMT do 
prevence i jiné sociálně pa-
tologické jevy. Vydalo Me-
todický pokyn ministra škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci sociálně patolo-
gických jevů u dětí a mlá-
deže – čj.: 14514/2000 – 51. 
Tento metodický pokyn vy-
plynul z Koncepce prevence 
zneužívání návykových lá-
tek a dalších sociálně pato-
logických jevů u mládeže na 
období 1998–2000. Pokyn 
uvádí, kterých sociálně pa-
tologických jevů se má pre-

vence týkat, ukotvuje reali-
zaci minimálních preventiv-
ních programů na školách 
a vymezuje obsah a rozsah 
činností metodiků prevence 
takto: „Školní metodik pre-
vence – koordinuje přípravu 
Minimálního preventivního 
programu a jeho zavádění ve 
škole, odborně a metodicky 
pomáhá učitelům zavádět do 
vzdělávacích předmětů pre-
ventivní výchovu, poskytuje 
učitelům a ostatním pracov-
níkům školy odborné infor-
mace z oblasti prevence, na-
vrhuje vhodné metodické ma-
teriály, sleduje s ostatními pe-
dagogickými pracovníky ri-
zika vzniku a projevy sociálně 
patologických jevů a navrhuje 
cílená opatření k včasnému 
odhalování těchto rizik a k ře-
šení vzniklých problémů, spo-
lupracuje především s okres-
ním metodikem preventiv-
ních aktivit a spolupracuje 
na základě pověření ředitele 
se školskými a dalšími krizo-
vými, poradenskými a preven-

tivními zařízeními.“ Do roku 
2005 nebyla funkce školního 
metodika prevence tedy za-
kotvena žádnou legislativní 
normou.

Dnes – po roce 2005

Teprve v roce 2005 MŠMT 
zakotvilo funkci ŠMP v le-
gislativním rámci. Vznikla 
vyhláška č. 72/2005 Sb., která 
v příloze vymezuje rozsah 
a obsah standardní činnosti 
školního metodika prevence 
– obsah a rozsah je podstatně 
rozšířen, a to do tří oblastí – 
metodické a koordinační, in-
formační a poradenské. Rov-
něž vymezuje rozsah a obsah 
standardní činnosti výchov-
ného poradce, v jehož kom-
petenci zůstalo převážně jen 
kariérní poradenství. Kvali-
fikační předpoklady pro vý-
kon funkce jsou dány vyhláš-
kou č. 317/2005 Sb., § 9 – stu-
dium k výkonu specializova-
ných činností (pro školního 
metodika prevence) – a § 8 
– studium pro výchovné po-

radce, oba v délce 250 ho-
din. O pouhých 14 dní poz-
ději než vyhláška č. 72/2005 
Sb. vešlo v platnost nařízení 
vlády č. 75/2005 Sb., které v 
§ 3 učiteli – výchovnému po-
radci – snižuje týdenní roz-
sah přímé pedagogické čin-
nosti v závislosti na velikosti 
školy, respektive počtu žáků, 
od 1 do 5 hodin týdně. Na 
školní metodiky prevence, 
kteří převzali podstatnou 
část práce výchovných po-
radců, se ve vládním na-
řízení jaksi „zapomnělo“. 
Práci tedy musí vykonávat 
nad rámec rozsahu své 40ho-
dinové týdenní práce, stejně 
jako všichni ostatní učitelé 
má na ZŠ 22 hodin přímé pe-
dagogické činnosti a 18 ho-
din prací souvisejících. Na 
SŠ pak 21 hodin přímé pe-
dagogické činnosti a 19 ho-
din prací souvisejících.

Školnímu metodikovi pre-
vence náleží za výkon specia-
lizačních činností speciali-
zační příplatek ve výši 1 000 

Česká školní inspekce pořádá školení zaměřené 
na práci s datovými soubory šetření ICILS 2013

Na jaře 2013 se celkem 
19 zejména evrop-

ských států, mezi nimiž byla 
i Česká republika, zapojilo 
do mezinárodního šetření 
ICILS 2013. Šetření bylo za-
měřeno na žáky 8. ročníků 
(v České republice se jed-
nalo o 8. ročník základních 
škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií).

ICILS 2013 představoval 
první mezinárodní srovná-
vací projekt, který byl zamě-
řen na mapování reálných 
dovedností a schopností 
žáků v oblasti počítačové 
a informační gramotnosti. 
Šetření bylo organizováno 
Mezinárodní asociací pro 
hodnocení výs ledků vzdě-
lávání (IEA, www.iea.nl),
která organizuje také 
další mezinárodní šetření, 
např. TIMSS (matematika 
a přírodověda) a  PIRLS 
(čtení).

Na konci listopadu 2014 
proběhlo zveřejnění zjištění 
ICILS 2013 na mezinárodní 
i národní úrovni. Česká 
školní inspekce na svých 
webových stránkách zveřej-
nila národní zprávu a ná-
rodní datové soubory (www.
csicr.cz).

Mezinárodní asociace 
pro hodnocení výsledků 
vzdělávání následně pak 
v březnu 2015 zpřístupnila 
mezinárodní databázi šet-
ření ICILS 2013 a pro zapo-
jené státy uspořádala ško-
lení zaměřené na analytic-
kou práci s dostupnými da-
tovými soubory.
Česká školní inspekce 

v návaznosti na zveřej-
nění mezinárodní databáze 

uspořádá školení zamě-
řené na analytickou práci 
s datovými soubory šetření 
ICILS 2013. Bude se jednat 
o školení práce se specific-
kým softwarovým nástrojem 
IDB Analyzer (určen speci-
ficky pro analytickou práci 
s daty z ICILS a dalších IEA 
šetření), který funguje nad 
softwarem SPSS.

Cílovou skupinou od-
borné veřejnosti jsou zej-
ména studenti a pedago-
gové vysokých škol a další 
analytici se zájmem o ob-
last vzdělávání.

Školení se uskuteční 
ve dvou termínech (obsah 
bude totožný):
11. května 2015 v Praze
13. května 2015 v Brně

Školení proběhne vždy 
od 9:30 do 16:00 hodin 
a bude se jednat o kombi-
naci teoretické a praktické 
části. Účast je zcela zdarma.

Předpokladem pro 
účast na školení je zkuše-
nost se statistickým soft-
warem SPSS a vlastní note-
book s tímto softwarem na 
školení.

V případě zájmu o účast 
na tomto školení prosím na-
pište na e-mailovou adresu 
icils@csicr.cz, a to nejpoz-
ději do 30. dubna 2015.

Šetření ICILS 2013 je 
součástí IPn Kompetence 
III, který je spolufinanco-
ván Evropským sociálním 
fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.
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Dejte šanci kvalitní uzenině
Potrpíte si na kvalitní 

a chutné potraviny? Pokud 
hledáte opravdu dobrý salám 
nebo jinou uzeninu, sáhněte 
po těch, které mají na sobě 
známku Zaručená tradiční 
specialita.

Mezi uzeninami jsou roz-
díly, mají své kategorie, 
které jsou velmi od-
lišné v charakte-
ristikách jednotli-
vých výrobků, tr-
vanlivosti či teplo-
tách skladování.

Kromě známé 
Pražské šunky a typic-
kých špekáčků máme na čes-
kém uzeninovém nebi i další 
hvězdu Lovecký salám, který 
se u nás vyrábí už od za-
čátku 20. století. Od ostat-
ních trvanlivých fermento-
vaných masných výrobků se 
liší jednak charakteristic-
kým plochým tvarem, který 
výrobek získává tvarováním 

v průběhu zrání, a dále svou 
zvláštní chutí, která je defi-
nována předepsaným slože-
ním hlavních surovin a ko-
ření, ale také použitým pro-
cesem fermentování.

Legenda o lovečáku

Traduje se, že ne-
typický tvar Lovec-

kého salámu vznikl 
z praktické po-
třeby myslivců , 
kteří si jej s sebou 
brali k zakousnutí 

na pochůzky. Jeho 
plochý hranatý tvar se 

ideálně vešel do jejich malé 
brašny. To, co z lovečáku uči-
nilo legendu, však byla pře-
devším jeho receptura.

Pomazánka 
z Loveckého salámu

Zkuste si připravit poma-
zánku z Loveckého salámu. 
K přípravě potřebujete 100 g 

Loveckého salámu, 100 g ta-
veného sýra, 80 g másla, ty-
mián, pepř a sůl.

Postup: Lovecký salám 
nastrouháme. Tavený sýr ro-
zetřeme s máslem do pěny. 
Do hmoty přimícháme na-
strouhaný Lovecký salám 
a podle potřeby dochutíme. 
Namažeme na plátky pečiva 
nebo na slané sušenky.

Více informací na www.
oznaceni-eu.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Co znamená zkratka 
CHZO?

Ze správných odpo-
vědí vylosujeme tři výherce, 
kteří obdrží nákupní eko-
logické tašky, dózy na jídlo, 
nákupní žetony do košíků 
a minikuchařky.

Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skol-
stvi.cz do 25. dubna 2015. Do 

předmětu uveďte 
„SALÁM“.

Výhry budou po 
ukončení soutěže 
k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOL -
STVÍ. V případě, že 
výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od 
vyhlášení výsledků, 
bude postoupena ná-
hradnímu výherci. Na 
výhru nevzniká právní 
nárok.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ

až 2 000 Kč měsíčně podle 
§ 9a zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovní-
cích, ale až po splnění spe-
cializačního studia v délce 
250 hodin. I poté závisí výše 
příplatku na řediteli a fi-
nančních prostředcích školy.

Školní metodik prevence 
také nemůže být zařazen do 
13. platové třídy, protože to je 
podle Metodického pokynu 
k odměňování pedagogických 
pracovníků ze dne 10. 4. 2013 
umožněno jen výchovnému 
poradci. Co na tom, že v odů-
vodnění zařazení výchovného 
poradce do 13. platové třídy 
se uvádí: „Pro výchovného 
poradce jde o činnosti přesa-
hující standardní činnosti vý-
chovného poradce… řešení 
problémových situací, odhalo-
vání šikany, projevů diskrimi-
nace, nepřátelství nebo násilí 
a jiných negativních jevů na 
škole,“ což již od roku 2005 
patří do standardní náplně 
ŠMP, nikoli výchovného po-
radce.

V posledních letech na-
růstá objem práce ŠMP 

nejen v oblasti informační, 
metodické a koordinační – 
vytváření dlouhodobých stra-
tegií školy, minimálního pre-
ventivního programu, podá-
vání žádostí o granty, vedení 
pedagogů, ale zvláště v ob-
lasti poradenské. Objevují se 
nové formy rizikového cho-
vání v souvislosti s rozvojem 
informačních technologií, 
mobilních elektronických za-
řízení, v třídních kolektivech 
narůstá intolerance, nesná-
šenlivost a agresivita dětí, 
což zaznamenávají nejen pe-
dagogové, ale uvádí to i ČŠI 
ve svých výročních zprávách.

Z dotazníkových šetření 
PPP, diplomantů pedagogic-
kých fakult, Pražského centra 
primární prevence vyplývá, že 
v současnosti školní metodik 
prevence věnuje své činnosti 
v průměru 2,8 hodiny týdně.

Zítra – od roku 2016

Od září 2016 má nabýt 
účinnosti novela školského 
zákona, která reprezentuje 
velkou změnu zvláště pro zá-
kladní školy jako hlavního 

vzdělávacího proudu, do kte-
rého mají být začleňovány 
děti s různými stupni pod-
půrných opatření. Realizace 
inkluzivního vzdělávání s se-
bou nepochybně přinese také 
určitá rizika v oblasti vztahů 
v třídních kolektivech. Pro 
učitele to bude práce velmi 
náročná jak na přípravu na 
hodiny, tak v hodinách sa-
motných. Těžiště výchovné 
činnosti bude pak na třídních 
učitelích s podporou školních 
poradenských pracovišť, kam 
patří i ŠMP.

Připravený kariérní systém 
učitelů nepřináší pro školní 
metodiky prevence žádnou 
změnu. Čtyřstupňový model 
počítá se ŠMP pouze v K02 
– samostatný učitel, tedy 
opět bez snížené přímé pe-
dagogické činnosti, bez fix-
ního nárokového příplatku 
za specializační činnost, bez 
možnosti zařazení do K03, 
kam může po atestaci po-
stoupit výchovný poradce. 
Ráda bych zmínila i to, že 
v K02 bude zařazen i meto-
dik ICT, který doposud sní-

ženou přímou pedagogickou 
činnost na rozdíl od ŠMP na-
řízením vlády č. 75/2005 Sb. 
měl, ale podle připraveného 
Kariérního systému pedago-
gických pracovníků už mít 
nebude.

Od roku 2005 nebyla poli-
tická a legislativní vůle řešit 
podmínky pro výkon funkce 
školních metodiků pre-
vence, za deset let nedošlo 
k snížení jejich přímé peda-
gogické činnosti. Bude vůle 
ještě změnit Kariérní systém 
pro pedagogické pracovníky 
a související legislativu tak, 
aby školní metodik prevence 
měl vytvořeny podmínky pro 
svoji náročnou a zodpověd-
nou práci?

Mnohé se v oblasti pri-
mární prevence za 15 let po-
dařilo. Přála bych si, aby se 
také podařilo to podstatné 
– vytvoření podmínek pro 
činnost školních metodiků 
prevence. Bez nich a jejich 
práce prevence ve školách 
fungovat nemůže a nebude.

Zora KARVÁNKOVÁ
školní metodička prevence
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SVĚT VĚDY A TECHNIKY, KTERÝ VÁS UHRANE A NEPUSTÍ.
SVĚT OHROMUJÍCÍCH EXPERIMENTŮ A CHYTRÉ ZÁBAVY !

17. 4. – 30. 4.
interaktivní výuka | originální exponáty | soutěže o ceny

iQ DAYS
VĚDA NA VLASTNÍ KŮŽI

WWW.OC-FONTANA.CZ

Chebská 370, Karlovy Vary

nabízí školským 
příspěvkovým organizacím 

a jejich zřizovatelům
publikaci

Účetnictví
školské

příspěvkové organizace
autor Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky 
účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními 
samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím 
praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na 
přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů 
a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek 
www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:
 Účetní metody

Oceňování
Odpisování
Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
Opravné položky

 Komplexní oblasti
Dlouhodobý majetek a jeho účtování
Zásoby
Fondy
Transfery
Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů

 Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
Aktivní a pasivní účty
Výsledkové účty
Podrozvahové účty

 Účetní závěrka a její prezentace

Ukázku z připravované publikace najdete na stránkách www.paris-
-karvina.cz
Publikaci můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech na-
kladatelství PARIS.
PARIS 3/2015, cena 390Kč (plus manipulační náklady), brož., cca 350 
stran, CD-R s přílohami

Závazná objednávka

Objednáváme …… ks „Účetnictví školské příspěvkové organizace“

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

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

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

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

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

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

Týdeník ŠKOLSTVÍ
je také na Facebooku.

Spojte se s námi, najdete nás jednoduše.
Těšíme se na vaše lajky.

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.

dadadakcee Týddenííkuk ŠŠKOOOLSLL TVTVÍ ppřipprar viilala proor řřeše ittele

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

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


