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„Neústupně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu.“
Claudio Aquaviva

V tomto čísle najdete:

O navýšení rozpočtu školství na rok 2016 se bude tvrdě jednat
„Pokud chceme, aby školství bylo prioritou, pokud 
chceme, abychom byli konkurenceschopní, nemů-
žeme to dělat bez peněz,“ uvedl ministr školství 
Marcel Chládek tiskovou konferenci k rozpočtu mi-
nisterstva školství na rok 2016.

Zatímco výhled rozpočtu 
počítá se snižováním ná-

kladů, ministr školství chce, 
aby se rozpočet rezortu me-
ziročně zvyšoval o tři až pět 
miliard. Pro rok 2016 poža-
duje ve srovnání s návrhem 
rozpočtu navýšení o 8,9 mi-
liardy korun.

„Ve vyspělých zemích 
v Evropské unii se vydává na 
školství v průměru 6,1 pro-
centa HDP, u nás je to méně 
než čtyři procenta,“ řekl 
M. Chládek a doplnil, že 
pokud chceme mít kvalitní 

vzdělávání, a to od mateř-
ských škol až po vysoké, pak 
do něj musíme investovat. 
Stejně tak i do sportu.

Podle dohody vládní 
koalice by se učitelům, 
stejně jako všem státním za-
městnancům, měly příští rok 
zvýšit platy o tři procenta, 
což činí 1,7 miliardy korun. 
Další peníze v řádech mi-
liard budou potřeba na in-
kluzi. „Začleňování žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami do běžných škol 
musí doprovodit peníze na 

pomůcky, asistenty, psycho-
logy do škol. Asistent už ne-
bude pracovat na dobu ur-
čitou, ale bude kmenovým 
zaměstnancem školy a bude 
mít smlouvu na dobu neur-
čitou,“ upřesnil ministr.

Marcel Chládek také 
odmítá navrhované snížení 
částky pro vysoké školy. 
„Navzdory poklesu počtu 
studentů by měly finanční 
prostředky pro vysoké školy 
zůstat na letošní úrovni. 
Zvýšení dotace v přepočtu 
na jednoho studenta přinese 
zvýšení kvality.“ Tři miliardy 
navíc bude chtít ministr škol-
ství získat pro sport. Tyto pe-
níze by měly směřovat na vý-
chovu mládeže a do malých 
tělovýchovných jednot. „Bez 

nich nejsme schopni garan-
tovat kvalitní přípravu dětí 
a udržitelnost malých jed-
not ve všech regionech.“

O svých požadavcích mi-
nistr školství již jednal s pre-
miérem Bohuslavem Sobot-
kou. Ten jeho požadavky 
podporuje. S ministrem fi-
nancí Andrejem Babišem 
o nich bude teprve jednat. 
Věří však, že i on, stejně 
jako ostatní předsedové ko-
aličních stran, chápe škol-
ství jako prioritu a k navý-
šení rozpočtu ministerstva 
školství dojde. „Pokud by 
tomu tak nebylo, tak mu-
sím přiznat, že nevím, jestli 
bych u toho chtěl být,“ uza-
vřel ministr školství.

Olga ŠEDIVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Základní škola 
a mateřská škola 
Ostrava Zábřeh,
Kosmonautů 15, 

příspěvková organizace,
přijme 

do pracovního poměru

učitele/učitelku 
1. stupně ZŠ 

pro bilingvní výuku 
v anglickém jazyce.
Požadované vzdělání: 
VŠ (Mgr.) – učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ 
+ AJ na úrovni C1 

dle Společného 
evropského 

referenčního rámce 
pro jazyky.

Životopisy zasílejte 
co nejdříve na 

adresu sekretariat@
kosmonautu15.cz.

Po zapracování nabízíme 
nadstandardní platové 

ohodnocení.
Nástup k 1. 8. 2015.
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Úspěšnost u maturitních testů byla stejná jako vloni
V maturitních testech neu-

spělo 15,7 procenta stře-
doškoláků. Nejhůře dopadla 
matematika, kterou ne-
zvládlo bezmála 24 procent 
maturantů. Téměř 20 pro-
cent žáků propadlo z něm-
činy. Úspěšnost ve všech 
předmětech byla přibližně 
stejná jako v loňském roce, 
v matematice se mírně zlep-
šila. Nejlépe dopadla tra-
dičně gymnázia, nejhůře ma-
turanti v nástavbovém studiu.

Maturitní test z češtiny, 
který povinně psali všichni 
středoškoláci, neudělalo 
6,5 procenta. Z angličtiny, 
která byla nejčastěji vybíra-
ným cizím jazykem, propadlo 
6,3 procenta maturantů.

Výrazně se lišily výsledky 
v jednotlivých typech škol. 
Zatímco na gymnáziích ne-
uspělo 1,7 procenta matu-
rantů, na nástavbách na dru-
hém konci spektra 43,6 pro-
centa studentů. Mezi těmito 

extrémy se umístily střední 
odborné školy se 17,3 pro-
centa propadlých a matu-
ritní obory na středních od-
borných učilištích, kde ne-
uspěla třetina učňů. „Po-
tvrzuje se trend, že existují 
určité typy škol, kde je ob-
rovská propadovost,“ řekl 
M. Chládek a doplnil, že 

mnohdy průměr celého typu 
škol srážejí dolů jednotlivé 
problematické obory. Také 
existují školy, jejichž stu-
denti mají problém se státní 
maturitou opakovaně. „Ško-
lám, které mají problémy, 
chceme poskytnout meto-
dickou pomoc,“ řekl Chlá-
dek. čtk

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání schválen
Evropská komise schválila 

operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání pro 
období 2014–2020. Česká 
republika tak bude moci čer-
pat 2,77 miliardy eur.

Schválení operačního 
programu předcházela řada 
jednání. Hlavním důvo-
dem je skutečnost, že tento 

operační program je multi-
fondový. Zatímco z Evrop-
ského sociálního fondu bu-
dou financovány neinves-
tiční aktivity, z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
naopak investiční aktivity.

Operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání se 
ve třech prioritních osách 

zaměřuje na celý vzdělávací 
systém od mateřských až po 
vysoké školy, včetně pod-
pory výzkumu a vývoje.

V letošním roce minis-
terstvo školství plánuje vy-
hlásit 21 výzev v celkovém 
objemu přesahujícím 33 mi-
liard korun.

mšmt

Zvýšit platy o pět procent
Školské odbory po jednání s ministrem školství Marce-

lem Chládkem nadále trvají na požadavku na růst platů 
učitelů i nepedagogických pracovníků o pět procent. Vládní 
koalice se zatím shodla na růstu výdělků ve veřejném sek-
toru od ledna 2016 o tři procenta. Předseda školských od-
borů František Dobšík věří, že se finanční prostředky pro 
tento růst podaří najít.

Ministr školství hovořil o růstu platů v oblasti škol-
ství minimálně o tři procenta. To je hranice, která by ve 
srovnání s letoškem znamenala nárůst výdajů o 1,7 mi-
liardy. „Lišíme se řádově o jednu miliardu. Jsem optimista 
a jsem přesvědčen, že s tlakem, který se budeme snažit vy-
vinout, se jedna miliarda v rozpočtu dá najít,“ řekl F. Dob-
šík. S ministrem budou ještě na toto téma zástupci odborů 
jednat. čtk

Praktický pomocník
Nadace Proměny vyda-
la praktickou brožurku, 
která školám, ale i obcím 
nebo dalším zájemcům 
objasňuje legislativu 
spojenou s rozvojem 
a užíváním školních za-
hrad a hřišť. Více na 
www.promenyproskoly.
cz. ph

Maturitní otázky
Odborné komise minis-
terstva školství posoudi-
ly všechny otázky, které 
se objevily v letošních 
maturitních testech, jako 
bezproblémové. Jedno-
značné zadání s jedinou 
možnou odpovědí mě-
la i otázka zaměřená na 
výpočet povrchu papí-
rové čepice, oprávněně 
byla do testu z češti-
ny zařazena také otázka 
o Jidáši.

čtk

Jaderná maturita
Historicky první králov-
nou Jaderné maturity 
na dukovanské elek-
trárně se stala Michaela 
Mašková z Gymnázia 
ve Žďáru nad Sázavou. 

Vzdělávacího progra-
mu se tentokrát zúčast-
nilo 33 studentů, z toho 
14 dívek, z 10 středních 
škol. osch

Bratislavská univerzita
Před 550 lety, v roce 
1465, byla v Bratislavě 
založena první univerzi-
ta na území Slovenska – 
Academia Istropolitana. 
Rozpory vedení univer-
zity s jejím zakladate-
lem, uherským králem 
Matyášem I. Korvínem, 
a posléze jeho smrt při-
vodily škole brzký zánik. 
Fungovat přestala již za 
dvacet pět let. čtk

Zápisník

„Cože, příjmení německého říšského kancléře Adolfa, který v roce 1939 rozpoutal 
napadením Polska druhou světovou válku? To si teda budu stěžovat, copak 
maturujeme z dějepisu?!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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V rámci zvýšení kvality 
ve vzdělávání je nutné 
jednotně nastavit 
náročnost přijímací 
zkoušky. Navíc centrální 
model umožňuje 
přenositelnost výsledků 
mezi jednotlivými 
školami, případně 
i mezi jednotlivými koly 
přijímacího řízení.

JIŘÍ ZAJÍČEK

Letošní školní rok přinesl jednu velkou změnu. Jednotné a povinné přijímací 
zkoušky na střední školy. Zatím se sice jednalo jen o pilotní ověřování centrálně 
zadávaných testů pro povinné přijímací zkoušky na střední školy, ale podle vy-
jádření ministerstva školství to byl první krok k jejich zavedení. A tím i k objek-
tivní a srovnatelné informaci o úrovni znalostí žáků – uchazečů o střední školy.

A opět je tu změna. Než se 
stačilo zavedení povin-

ných jednotných přijímacích 
zkoušek na střední školy 
právně zakotvit, návrh se 
změnil. Stále se jedná o po-
vinných přijímacích zkouš-
kách, respektive testech, 
ale už ne jednotných, cent-
rálně zadávaných a také vy-
hodnocovaných, ale o volbě. 
Každá škola by si mohla vy-
brat, zda zvolí testy z Cer-
matu, či od komerčních sub-
jektů, nebo si vytvoří vlastní. 
Požádali jsme proto o názor 
na nově uvažovanou verzi 
přijímacích zkoušek ty, kte-
rých se vše týká: ředitele 
škol, základních i středních, 
Asociaci ředitelů gymná-
zií ČR, Unii školských aso-
ciací ČR – CZESHA, Aso-
ciaci pedagogů základních 
škol ČR, poslance i sená-
tory ze „školských“ výborů 
Parlamentu České republiky 
i Svaz měst a obcí ČR. Ná-
zory těch, kteří se vyjádřili, 
předkládáme.

Miloslav JANEČEK
Střední odborná škola 

stavební a zahradnická, 
Praha

V obecné rovině s tezí 
povinných přijímacích zkou-
šek na střední školy souhla-
sím. Je bezpochyby vhodné 
využít status přijímacích 
zkoušek na studijní obory 
středních škol jako jistého 
identifikátoru toho, který 
z uchazečů o studijní obor 
má perspektivu 
k jeho zvládnutí 
a úspěšnému 
ukončení stu-
dia a naopak 
který z ucha-
zečů může být 
úspěšný spíše 
v učebním oboru 
vzdělávání.

Zavedení povinných při-
jímacích zkoušek může eli-
minovat ty situace, kdy se 
část žáků studijních oborů, 
jež nemají na maturitní 
obor předpoklady, dostane 
k maturitní zkoušce, kterou 
však není sto ani opakovaně 
úspěšně složit.

Povinné přijímací zkouš-
ky na střední školy však ma-
jí smysl pouze tehdy, pokud 
budou realizovány oprav-
du v jednotné a unifikova-
né podobě, přičemž je již 

podružné, zda bude tvůr-
cem a garantem například 
Cermat, nebo jiný subjekt. 
Domnívám se, že povinné 
přijímací zkoušky na střed-
ní školy musí být v obdob-
ném gardu jako státní ma-
turity pod záštitou Cermatu 

nebo v případě jednotné 
závěrečné zkoušky 

pod správou Ná-
rodního ústavu 
pro vzdělává-
ní. Možnost 
tvorby vlast-
ního zadání 

střední školy 
pro své přijímací 

zkoušky představuje 
de facto zachování součas-
ného stavu, kdy drtivá vět-
šina středních škol přijímá 
na maturitní studijní obory 
všechny žáky, bez ohledu na 
jejich studijní předpoklady. 
Tento trend je však ve vzta-
hu k financování regionál-
ního školství a k demogra-
fickému vývoji absolventů 
základních škol pochopitel-
ný. Právě povinné přijíma-
cí zkoušky na střední ško-
ly v jednotné podobě pod 
správou jiného subjektu, 

než je střední škola, mohou 
představovat jediný objek-
tivní postup ve vztahu k zá-
jemcům o studium na střed-
ní škole i jejich zákonným 
zástupcům.

Jiří ZAJÍČEK
předseda Unie školských 
asociací ČR – CZESHA

Masarykova střední škola 
chemická, Praha

Podle připravované no-
vely zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), má dojít k zá-
sadní změně při přijímání 
uchazečů do maturitních 
oborů vzdělání a k zavedení 
povinné přijímací zkoušky 
z českého jazyka a matema-
tiky. Stávající právní úprava 
umožňuje ředitelům škol 
o konání přijímací zkoušky 
rozhodnout a je tedy jen na 
rozhodnutí ředitele školy, 
zda se zkouška bude konat, 
anebo zda budou uchazeči 
přijímáni na základě dal-
ších kritérií bez přijímací 
zkoušky.

V připravovaném návrhu 
novely zákona však nejsou 
uvedeny informace, které 
upřesňují průběh přijímací 
zkoušky. Ty má stanovit až 
prováděcí právní předpis, 
tedy vyhláška. Podle infor-
mací z MŠMT má být reálná 

FOTO: Petr MERTA

Zajistí přijímací zkoušky na střední školy srovnatelnost úrovně vzdělání uchazečů?
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možnost použít vlastní testy 
vytvořené a zadané školou, 
centrálně připravené testy 
nebo testy soukromých sub-
jektů. Tato varianta zcela 
zásadně odporuje duchu 
právě ukončené pilotáže 
centrálně zadávaných testů, 
zejména pokud uvážíme, že 
s tímto účelem bylo pilotní 
ověření připraveno.

Tento projekt podpo-
řila celá řada škol právě 
proto, že ředitelé škol oče-
kávali úpravu legislativy ve 
smyslu zavedení povinné, 
centrálně zadané přijí-
mací zkoušky. V rámci zvý-
šení kvality ve vzdělávání je 
nutné jednotně nastavit ná-
ročnost přijímací zkoušky. 
Navíc centrální model 
umožňuje přenositelnost 
výsledků mezi jednotlivými 
školami, případně i mezi 
jednotlivými koly přijíma-
cího řízení. Za další důle-
žitou výhodu lze považo-
vat i skutečnost, že přijí-
mací zkoušky i vyhodno-
cení provádí Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdě-
lávání. Dochází tak k dal-
šímu zhodnocení techno-
logie, která již ve školách 
reálně je pro potřeby ko-
nání společné části matu-
ritních zkoušek. Navíc lze 
výhledově počítat i s mož-
ností porovnat výsledky 
žáků na vstupu do střední 
školy a v závěru studia. Po-
kud podle připravované no-
vely dojde k možnosti „va-
riabilních testů“, tyto bene-
fity nelze očekávat.

Navíc povinnost ředitelů 
škol stanovit dva termíny 
přijímacích zkoušek a nutná 
prodleva při vyhodnocení 
centrálně zadaných testů 
povede pravděpodobně 
k preferenci vlastních testů 
zadávaných školou tak, aby 
výsledky mohly být zveřej-
něny co možná nejdříve. 
Jde zde pochopitelně o ča-
sový faktor, protože ucha-
zeči o studium musí pro-
jevit svůj zájem o zvole-

nou školu odevzdáním zá-
pisového lístku ve stanove-
ném termínu. Při součas-
ném systému financování 
je jasná snaha ředitelů škol 
naplnit třídy co možná nej-
více a zde čas hraje nezane-
dbatelnou roli.

Proto bych upřednost-
nil možnost přímo v zákoně 
stanovit jednoznačnou obli-
gatorní povinnost škol vyu-
žít centrálně zadávané testy. 

Tím bude zaručena srovna-
telná úroveň a srovnatelné 
podmínky v přijímacích tes-
tech. Následně také bude 
nutné uvažovat o zavedení 
centrálně stanoveného mi-
nima nutného pro přijetí 
do maturitních oborů vzdě-
lávání, a to v návaznosti na 
reformu financování v re-
gionálním školství. Kon-
krétnímu nastavení krité-
rií musí pochopitelně před-
cházet pilotní ověření tak, 
aby byly parametry správně 
nastaveny.

V průběhu pilotního 
ověření nedošlo k žádným 
zásadním problémům jak 
v oblasti technického za-
bezpečení, tak v oblasti pří-
pravy testů a jejich nasta-
vení. Projekt se tedy poda-
řil, zkušenosti z první pilo-
táže jsou dobré. Za těchto 
okolností považuji za velmi 
nešťastné, že ministerstvo 
školství ze svého původního 
záměru připravovanou no-
velou ustoupilo.

Jaromír JERMÁŘ
školský výbor Senátu 

Parlamentu ČR
Pro zavedení povinné 

přijímací zkoušky na střední 
školy jsem. Souhlasím i s 
možností přípravy této při-
jímací zkoušky střední ško-
lou, pokud bude splňovat 
podmínky dané vyhláškou 
MŠMT, aby byla zaručena 
určitá výše úrovně přijímací 
zkoušky. Povinné přijímací 

zkoušky by měly zkvalitnit 
úroveň studentů na střed-
ních školách s maturitou.
Bohumila JANOVSKÁ

Gymnázium a SOŠ
dr. Václava Šmejkala, 

Ústí nad Labem
Myslím, že přijímací 

zkoušky by rozhodně být 
měly. Nyní se na střední 
školy berou všichni ucha-
zeči, kteří se přihlásí. Tímto 
se snižuje úroveň středního 
školství, zvláště pak gymná-
zií. Je to proto, že je každá 
škola finančně závislá na 
počtu žáků. Toto by bylo 
potřeba změnit na financo-
vání podle počtu tříd. Pak 
mohou být povinné přijí-
mací zkoušky. Zvýší se kre-
dit středních škol, hlavně 
pak připravenost žáků pro 
studium.

A jaké testy využívat? To 
je opravdu těžké. Je škoda, 
že byla zavržena varianta 
jednotných testů, které by 
odpovídaly vždy typu školy. 
Volila bych testy vlastní 

tvorby, protože se v nich od-
razí požadavky na připrave-
nost uchazečů pro kon-
krétní školu. Samozřejmě 
by bylo potřeba stanovit 
jednotná kritéria pro při-
jetí. Ale tato kritéria nemo-
hou být stejná pro všechny 
typy škol.

Vlasta BOHDALOVÁ
školský výbor Poslanecké 

sněmovny
Podle mého názoru, aby 

měly jednotné přijímací 
zkoušky smysl, musí mít jed-
notné zadání a jednotně sta-
novená kritéria pro přijetí. 
Samozřejmě se musí rozli-
šit procenta úspěšnosti pro 
přijetí na gymnázia a na od-
borná učiliště s maturitou.

Jiří KUHN
Asociace ředitelů gymnázií 

České republiky
Asociace ředitelů gym-

názií České republiky při-
jala na konferenci v roce 
2014 v Praze závěr, v němž 
stojí, že za současné situace 
nevidíme důvod k tomu, 
aby se jednotné přijímací 
zkoušky organizované stá-
tem vůbec konaly (moc 
škol, málo žáků, zbytečně 
vyhozené peníze a zbytečná 
administrativa pro školy) 
a že by se stát měl soustře-
dit na přímou kontrolu vý-
stupů v deváté třídě základ-
ních škol (vyhodnocení cílů 
stanovených RVP, identifi-
kace škol, kterým je nutné 
poskytnout podporu).

Vzhledem k tomu, že 
v té době vše směřovalo 
k tomu, že jednotné při-
jímačky budou, (opako-
vaná prohlášení ministra, 
zájem základních škol, za-
městnavatelů), definovali 
jsme podmínky, za kterých 
jsou jednotné přijímačky 
možné:

1. reforma financování 
regionálního školství (jiný 
způsob financování než ka-
pitační platby, který tlačí 
ředitele k přijetí žáků, bez 
kterých by se normálně rádi 
obešli),

Zajistí přijímací zkoušky na střední školy srovnatelnost úrovně vzdělání uchazečů?

FOTO: Petr MERTA
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2. změna v administraci 

přijímacího řízení a vyjmutí 
přijímacího řízení z režimu 
správního řízení (aby se ne-
stávalo, že školy musí ote-
vírat ekonomicky neudrži-
telné třídy s velmi malým 
počtem žáků, kteří si v ma-
šinérii přijímacího řízení na-
konec na škole podali zápi-
sové lístky),

3. zachování kritérií při-
jímacího řízení v rukách ře-
ditele (tedy v žádném pří-
padě různá kritéria stano-
vená státem pro různé typy 
škol),

4. bezchybné odpiloto-
vání procesu přijímaček.

No a jak to vše po dvou 
letech dopadlo? Minis-
terstvo školství, respek-
tive ministr, svolalo jed-
nání kulatého stolu k při-
jímacím zkouškám, nevím, 
kolikrát jednání nakonec 
bylo, ale pár desítek hodin 
jsme tam proseděli. Aso-
ciace opakovaně připomín-
kovala způsob, jak se při-
jímací zkoušky na minis-
terstvu školství připravují, 

a snažila se do přípravy ak-
tivně zasahovat. Mnohokrát 
jsme jednali s panem Zikou 
a panem Krejčím i s minis-
trem. Díky našim zásahům 
(a o tom jsem skutečně pře-
svědčen) se podařilo upravit 
procesy tak, aby nezhavaro-
valy, a dotlačili jsme minis-
terstvo ke zveřejnění me-
todických postupů pro ře-
ditele škol. Všechno naše 
snažení směřovalo k tomu, 
aby se jednotné přijímačky 
v podobě, v jaké se piloto-
valy, staly součástí systému, 
i když daleko více bychom 
z výše uvedených důvodů 
uvítali plošné zjišťování vý-
sledků na úrovni 9. třídy 
(a 5. třídy + státní matu-
rita). Cermat vše zvládl bez 
problému.

Z našeho pohledu je va-
rianta navržená do zákona 
ta nejhorší možná a nevi-
díme důvod, proč by se ne-
mělo jít cestou úspěšně od-
pilotovaných zkoušek v režii 
Cermatu.

Hana VÍTOVÁ
ZŠ Praha 2

Osobně pro jednotné 
přijímací zkoušky nejsem. 
Myslím si, že je to záleži-
tost každé střední školy. 
Ta má svou specializaci, 
upřednostňuje určité před-
měty, určitý obor, tudíž jed-
notná zkouška, která kdysi 
bývala, není nejlepší řešení. 
Povinné přijímací zkoušky 
určitě, aby se získalo určité 
měřítko, ale každá škola 
má dostatek erudovaných 
lidí, kteří nejlépe vědí, co 
pro studium na jejich škole 
mají žáci znát.

Alfred TELLER
ZŠ Praha-Vinoř

Přijímací zkoušky ur-
čitě ano. Zvýšila by se tak 
motivace žáků devátých 
tříd k učení, která je v sou-
časném systému nulová. 
Správná varianta by byly 
zkoušky jednotné (třeba 
dvojího typu, jiné pro gym-
názia a střední školy s ma-
turitou a jiné pro učňovské 
obory s maturitou). Měly by 
ale být přiměřeně náročné 
a z probírané látky. Zkoušky 
z vlastní tvorby si u škol shá-

nějících žáky dovedu před-
stavit. Jejich náročnost by 
byla tak pro „druhou“ třídu. 
Ale i to by bylo „lepší“ než 
současný systém přijímání 
do středních škol podle 
průměru známek. To je na-
prosto neobjektivní.

Vilém KOUTNÍK
SPŠCH Brno

Po v i n n é  p ř i j í m a c í 
zkoušky z matematiky a ja-
zyka českého jsou správným 
krokem. Řeší se tím přede-
vším motivace žáků k učení 
a k povinnostem v základní 
škole s pozitivním dopa-
dem do studia na střední 
škole. Optimálním řeše-
ním jsou testy od Cermatu. 
V případě plošné aplikace 
má stát přehledné výsledky 
o úrovni žáků v jednotlivých 
oblastech, krajích, školách 
apod. Testy jsou připravené 
a vyhodnocené Cermatem, 
škola je pouze zadá a vý-
sledky zařadí do komplexu 
kritérií v rámci přijíma-
cího řízení. Navíc testy jsou 
zadarmo.

Olga ŠEDIVÁ

Závěrečná odborná konference

ŠKOLA DOTYKEM živě
završí první rok výzkumného projektu

Nezisková organizace 
EDUkační LABoratoř vás zve 
na závěrečnou odbornou kon-
ferenci ŠKOLA DOTYKEM 
živě, která se koná v úterý 
9. června 2015 v Andel‘s hotel 
Prague, Stroupežnického 21, 
Praha 5.

Cílem konference ŠKOLA 
DOTYKEM živě je pre-
zentace výsledků projektu 
Škola dotykem, který na dva-
nácti českých školách rea-
lizuje nezisková organizace 
 EDUkační LABoratoř a spo-
lečnost  SAMSUNG. Záštitu 
nad projektem převzalo Mi-
nisterstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Moderní technologie 
a tablety jsou velkou výzvou 
pro naše školství. Na mnoha 
školách jsou tablety již k dis-
pozici a pedagogy zajímá je-

jich praktické využití ve výuce. 
A právě to bude jádrem naší 
konference. Učitelé z dva-
nácti škol seznámí kolegy 
s tím, co za dobu trvání pro-
jektu objevili. O dlouhodobé 

strategii digitalizace českého 
školství promluví ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 
Marcel Chládek.

Proč na konferenci přijít?
 Uvidíte vyučování s tablety 

a moderními technolo-
giemi v praxi.
 Seznámíte se s využitím 
aplikací a digitálního vzdě-
lávacího obsahu.
 Budou prezentovány vý-
sledky empirického výzkumu.
 Učitelé představí tablet j a-
ko relevantní učební po-
můcku.
 Dozvíte se o budoucnosti 
vzdělávání a moderních 
formách výuky.
Využijte příležitost dozvě-

dět se více o současném fe-
noménu v rámci digitalizace 
školství a zúčastněte se kon-
ference ŠKOLA DOTYKEM 
živě. Zaregistrujte se co nej-
dříve na www.konference.
skoladotykem.cz.

Těšíme se na vás.
Michal ORSÁG

ředitel vzdělávacího centra EDULAB

Žáci primy Gymnázia Žďár nad Sázavou, které je zapojeno do 
projektu Škola dotykem Autor: EDULAB
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Říkáme NE vstupu cizích firem do školního stravování
Sekce nepedagogických 

pracovníků školských 
odborů v polovině května 
hodnotila svou práci za po-
slední čtyři roky. Jak nám 
sdělila Dagmar Čáslavová, 
předsedkyně sekce, za jeden 
z úspěchů sekce považuje to, 
že se jim podařilo zabránit 
přeřazení nepedagogických 
pracovníků pod kraje do roz-
počtového určení daní. „Uví-
tali jsme také znovuzavedení 
věkového automatu do sys-
tému odměňování pracov-
níků škol. Alespoň částečně 
se zvýšily tristní platy nepe-
dagogických pracovníků. Po 
mnoha neúspěšných jedná-
ních se nám podařilo navá-
zat dobrou spolupráci s mi-
nisterstvem školství, a to pře-
devším s metodičkou školní-
ho stravování Jitkou Krmíč-
kovou. Ocenili jsme účast na 

kulatých stolech k proble-
matice školního stravování 
pořádaných ministerstvem 
školství,“ sdělila D. Čáslavo-
vá. Sekce se podle jejích slov 
významně zapojila do akcí 
k výročí školních jídelen a ve 
spolupráci s ministerstvem 

školství, krajskými metodi-
ky, zástupci krajských hygie-
nických stanic a Českou škol-
ní inspekcí i do celoplošného 
školení pro pracovníky škol-
ních jídelen.

Hlavním úkolem sekce 
v příštích letech je podle její 

předsedkyně prohlubování 
spolupráce s ministerstvem 
školství  a zlepšování plato-
vých a pracovních podmínek 
všech nepedagogických pra-
covníků.

„Na podzim se chystáme 
uspořádat mezinárodní kon-
ferenci k 70. výročí školních 
jídelen a ve spolupráci s mi-
nisterstvem školství, minis-
terstvem zdravotnictví, Čes-
kou školní inspekcí, hygie-
nickými stanicemi a meto-
diky školního stravování se 
budeme podílet na proško-
lování pracovníků školních 
jídelen v přípravě dietního 
stravování. I nadále bude-
me podporovat školní jídel-
ny a vymezovat se proti vstu-
pu cizích firem do školního 
stravování,“ uzavřela plány 
do budoucna D. Čáslavová.

red

Řízení sloučených OROS je pružné a jejich hospodaření levnější
Před čtyřmi lety došlo k postupnému sloučení pražských OROS do KROS Praha. Členové sloučených oblast-
ních rad mohli v odborové práci pokračovat, pokud měli zájem. Nyní KROS Praha pracuje jako vynikající tým, 
který se snaží poskytovat základním organizacím i jednotlivým členům kvalitní servis.

Jednostupňové řízení té-
měř sta základních orga-

nizací se osvědčilo, je pruž-
né a ve výsledku hospodaře-
ní i levnější. Daří se zaklá-
dat nové základní organiza-
ce nebo obnovovat již dří-
ve zrušené a získávat nové 
členy. Některé nově založe-
né ZO však po 1 až 2 letech 
skončí, pokud jsou vyřešeny 
(anebo se naopak rychle ne-
daří vyřešit) jejich problémy 
s vedením škol. Mnoho ZO 
však také končí s odchodem 
předsedy nebo více členů do 
důchodu. Někteří členové 
zrušených ZO přecházejí do 
individuálního členství, stále 
také sílí počet těchto členů 
ze škol, kde ZO není. Celko-
vý počet členů však navzdo-
ry našim snahám stále mír-
ně klesá. Největší pokles čle-
nů byl zjištěn administrativ-
ně při slučování, neboť ně-

které oblastní rady do té do-
by nevyžadovaly každoroční 
důslednou aktualizaci člen-
ské základny.

Pro nové předsedy nebo 
členy výborů každý rok po-
řádáme cyklus tří seminá-
řů ke kolektivnímu vy-
jednávání (FKSP, 
BOZP a kolek-
tivní smlouvy). 
Vztahy se so-
ciálními partne-
ry, tedy 57 zři-
zovateli více než 
800 škol a zařízení, 
se nám daří udržovat 
na vysoké úrovni. Tato spo-
lupráce se projevuje nej-
více ve vztahu s Magistrá-
tem hl. města Prahy, kte-
rý je největším zřizovate-
lem více než 200 škol a za-
řízení. I když se během mi-
nulého čtyřletého volební-
ho období třikrát změnil 

radní pro školství, dvakrát 
složení výboru pro školství 
a funkce vedoucího odbo-
ru školství nebyla dva roky 
obsazena, přesto je před-
sedkyně KROS stálým hos-
tem Výboru pro školství, je 

zvána na porady s ředi-
teli škol a zařízení. 

Jako šťastné ře-
šení se ukáza-
lo spojení funk-
ce předsedky-
ně KROS a sva-

zové inspektorky 
bezpečnosti práce. 

Ředitelé škol nás čas-
to sami žádají o provedení 
kontroly BOZP podle § 322 
zákoníku práce. Máme také 
své zastoupení při inspek-
cích ČŠI ve školních druži-
nách v Praze.

Předsedkyně KROS by-
la zvolena předsedkyní Pra-
covní komise pro školství 

v pražské radě hospodářské 
a sociální dohody (triparti-
ta) a také členkou Výboru 
pro strategické dokumen-
ty Útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy. Žádný z těch-
to orgánů se však po volbách 
2014 ještě nesešel.

KROS Praha podporu-
je činnost seniorů. Posky-
tujeme více než dvacet tisíc 
korun na jejich různé akti-
vity, jako jsou zájezdy, diva-
dlo, Den učitelů, přednáš-
ky, různá setkání. V závě-
ru každého roku pořádáme 
pro seniory slavnostní set-
kání s předsedy základních 
organizací a hosty. Členo-
vé KROS Praha spolupra-
cují při přípravě základen 
EXOD pro účastníky z ce-
lé České republiky i Sloven-
ska.

Eva DVOŘÁČKOVÁ
předsedkyně KROS Praha

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

FOTO:  Archiv
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Mezinárodní výzkum ukázal, že nejčastěji dětem ubližují rodiče
V těchto dnech byl na Lince bezpečí ukončen výzkum v rámci mezinárodního projektu Pomoc dětem v krizi. 
Jeho cílem bylo zjistit, s jakými problémy se děti loni obracely prostřednictvím e-mailu na evropské dětské 
linky důvěry. Zjištěná data ukázala, že pokud je dětem ubližováno, děje se tak nejčastěji jejich vlastními 
rodiči nebo vrstevníky.

Na základě detailní ana-
lýzy bylo zjištěno, že 

děti se nejčastěji svěřovaly 
s tématy týkajícími se ro-
diny – problematickými ro-
dinnými vztahy – (24 %), 
dále s osobními problémy 
(23 %) a ubližováním 
(19 %). Nejvíce děti řešily 
problematické vztahy s mat-
kou (36 %), z osobních té-
mat byly nejvíce zmiňo-
vány deprese (18 %). Téma 
ubližování bylo nejčastěji 
spjato s psychickým týráním 
(27 %). V nejvíce případech 
bylo dítěti ubližováno doma 
(52 %), a to ze strany vlast-
ních rodičů (49 %). „V ob-
lasti osobních témat pova-
žuji za alarmující také po-
čet e-mailů obsahujících 
zmínky o sebevražedných 
myšlenkách a sebepoškozo-
vání (16 a 15 procent). Je 
zřejmé, že dlouhodobě ne-
vyhovující rodinná situace 
se odráží na psychickém 

stavu dětí, které se pak po-
týkají až se stavy depresí. 
Neřešené problémy u dětí 
vyvolávají tenzi, kterou ně-
které z nich uvolňují pro-
střednictvím sebepoškozo-
vání či uvažují o nejradikál-
nějším úniku od problémů, 
o ukončení života,“ vysvět-
luje propojenost jednotli-
vých témat Kateřina Liš-
ková, vedoucí online služeb 
Linky bezpečí.

Mezinárodní výzkum, 
do kterého se kromě české 
dětské krizové linky zapo-
jily i linky z Polska, Sloven-
ska a Maďarska, opět proká-
zal, že e-mailová poradna je 
velmi důležitý doplňkový ko-
munikační kanál, který děti 
kromě telefonu využívají, 
a to zejména pro vážnost té-
mat, která se v této poradně 
řeší. „Právě na online ka-
nálech se děti snáze svěřují 
s velmi závažnými tématy, 
často se zde setkáváme s pří-

běhy dětí, které trpí psychic-
kým či fyzickým týráním. 
Realizovaný výzkum pak 
ukázal smutný fakt, že dě-
tem je nejčastěji ubližováno 
právě v rodinách jejich vlast-
ními rodiči,“ doplňuje Kate-
řina Lišková.

V e-mailové porad-
ně Linky bezpečí bylo v ro-
ce 2014 přijato 1 170 dota-
zů. Výzkumný vzorek vybra-
ný na základě přesně zada-
né metodologie obsahoval 
280 z nich. Poradna je v pro-

vozu od roku 2001, na Lin-
ku bezpečí se tak mohou 
obrátit i děti a dospívají-
cí s poruchami sluchu a ře-
či nebo všichni ti, kdo ma-
jí obavu z mluveného pro-
jevu. Dotaz poradny může 
dítě poslat kdykoliv, odpo-
věď dostane do tří pracov-
ních dnů. V poradně pracu-
je třináct konzultantů vyško-
lených v telefonické krizové 
intervenci a v internetovém 
poradenství.

Lucie KOPEJTKOVÁ

Chceme život bez násilí a nenávisti, život v respektu a toleranci

V Základní škole Šrám-
kova v Opavě se inten-

zivně věnujeme multikul-
turní výchově a z tohoto dů-
vodu jsme se stali  HateFree 
Zone. Co to znamená? 
Jedná se o iniciativu lidí, 

kteří usilují o život bez ná-
silí a nenávisti, o život v re-
spektu a toleranci. Multi-
kulturní témata jsou sou-
částí školního vzdělávacího 
programu. Naši žáci se po-
mocí konkrétních případů 

a výpovědí lidí z různých 
částí světa seznamují s je-
jich životy a problémy. Učí 
se zhodnotit a na příkladech 
doložit význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, vyjád-
řit své možnosti, jak můžou 
v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a v situacích 
ohrožení. V učivu o lidských 
právech naši žáci debatují 
o respektování práv a zájmů 
druhých lidí, posuzují vý-
znam ochrany lidských práv 
a svobod, vyjadřují na ně 
svůj osobní názor a popisují 
jejich hlavní příčiny i možné 
důsledky. Svá tvrzení doku-
mentují vyhledáním patřič-
ných pasáží v Listině základ-
ních práv a svobod.

Bezpečí ve škole zajiš-

ťujeme nejen pomocí napl-
ňování preventivního pro-
gramu, ale zabýváme se jím 
i při práci školního parla-
mentu, který své aktivity 
pravidelně vyhodnocuje 
v rámci jednotlivých tříd. 
Díky těmto aktivitám jsme 
letos obhájili prestižní oce-
nění Světová škola a Škola 
pro demokracii. HateFree 
zóna dokonale naplňuje cíle 
naší školy, která nabízí bez-
pečný prostor pro všechny 
děti a žáky. Projekt Hate-
Free Culture je podpořen 
grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska. Bližší in-
formace získáte na http://
www.hatefree.cz/.

Ivana CHRAMOSTOVÁ 
Eva HALFAROVÁ
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Zařazování žáků do tříd
Podle jakých pravidel má základní škola postupo-
vat při zařazování žáků do tříd s rozšířenou výukou 
některého předmětu?

V § 17 odst. 2 školského 
zákona se mimo jiné sta-

noví, že k rozvoji nadání dětí, 
žáků a studentů lze uskuteč-
ňovat rozšířenou výuku ně-
kterých předmětů nebo sku-
pin předmětů. Podrobnější 
úpravu v návaznosti na toto 
zákonné ustanovení pak ob-
sahuje vyhláška č. 48/2005 
Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech 
plnění povinné školní do-
cházky, kde je v § 9 odst. 1 
a 2 stanoveno:

„Ředitel školy zařadí žáka 
do třídy nebo skupiny žáků 
s rozšířenou výukou někte-
rého předmětu nebo skupin 
předmětů stanovených škol-
ním vzdělávacím programem 
(dále jen ,rozšířená výuka‘) 
na základě posouzení nadání 
a předpokladů žáka a se sou-
hlasem zákonného zástupce 
žáka.

Žák je ze skupiny žáků 

nebo třídy s rozšířenou 
výukou přeřazen do skupiny 
žáků nebo třídy bez rozšířené 
výuky v případě, že dlouho-
době neprokazuje předpo-
klady pro tuto výuku, nebo 
i z jiných závažných důvodů. 
Ředitel školy přeřadí žáka 
v rámci školy na základě do-
poručení vyučujícího da-
ného předmětu a po pro-
jednání v pedagogické radě 
a se zákonným zástupcem 
žáka zpravidla ke konci po-
loletí. Ze závažných důvodů, 
zejména zdravotních, může 
být žák přeřazen i v průběhu 
pololetí.“

Chci upozornit na skuteč-
nost, že je nezbytný souhlas 
zákonného zástupce žáka při 
jeho zařazení do třídy s roz-
šířenou výukou, ale při jeho 
přeřazení zpět do třídy bez 
rozšířené výuky se vyžaduje 
pouze projednání se zákon-
ným zástupcem. Vít BERKA

Platy sociálních pracovníků
V dětských domovech a speciálních školách máme 
sociální pracovníky nebo asistenty v sociálních 
službách. Jaké má být jejich platové zařazení?

V § 5 odst. 3 nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě, se stanoví: „Zaměst-
nanci, který je pracovníkem 
v sociálních službách nebo 
sociálním pracovníkem v za-
řízení sociálních služeb, u po-
skytovatele sociálních služeb, 
který vykonává činnost v so-
ciálních službách nebo podle 
zvláštních právních předpisů 
při pomoci v hmotné nouzi, 
v sociálně-právní ochraně 
dětí, ve škole a školském zaří-
zení, ve věznici, v zařízení pro 
zajištění cizinců a v azylovém 
zařízení, nebo sociálním pra-
covníkem i poskytovatelem 
zdravotních služeb, přísluší 
platový tarif stanovený podle 
stupnice platových tarifů uve-
dené v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení, pokud mu nepří-
sluší platový tarif podle stup-
nice platových tarifů uve-
dené v příloze č. 4 k tomuto 
nařízení.“

V příloze k nařízení 
vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných služ-
bách a správě, v díle Sociální 
služby jsou uvedena dvě po-
volání, a to: pracovník v so-
ciálních službách – vykonává 
činnosti zařazené v platové 
třídě 3 až 9 – a sociální pra-
covník – vykonává činnosti 

zařazené v platové třídě 8 až 
13. Pokud sociální pracov-
ník vykonává práci ve škole 
a školském zařízení, náleží 
mu platový tarif podle uve-
dené přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb.

Povolání „asistent v so-
ciálních službách“ ve zmíně-
ném katalogu uvedeno není. 
Pokud by šlo o činnosti uve-
dené v rámci povolání pra-
covník v sociálních službách, 
zařadil by se takový zaměst-
nanec podle tohoto katalogu 
do příslušné platové třídy. 
Pokud ale takový zaměstna-
nec pracuje v dětských domo-
vech a speciálních školách, 
není podle mého názoru pra-
covníkem v sociálních služ-
bách. V dotazu neuvádíte, 
zda zmíněný dětský domov 
a speciální škola jsou vedeny 
v registru poskytovatelů so-
ciálních služeb podle § 85 
a násl. zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách.

Ustanovení § 6 odst. 1 
písm. a) nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o zvláštním 
způsobu určení platového 
tarifu, lze využít u všech za-
městnanců  zařazených 
v první až páté platové třídě, 
bez ohledu na to, podle které 
přílohy jim je určován platový 
tarif.

Vít BERKA

Dohoda o odpovědnosti
Jaké věci nebo hodnoty mohou být předmětem do-
hody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 
zaměstnanci k vyúčtování?

§ 252 odst. 1 zákoníku 
práce stanoví:
„Byla-li se zaměstnancem 

uzavřena dohoda o odpověd-
nosti k ochraně hodnot svě-
řených zaměstnanci k vyúčto-
vání (dále jen ,dohoda o od-
povědnosti‘), za které se po-
važují hotovost, ceniny, zboží, 
zásoby materiálu nebo jiné 
hodnoty, které jsou předmě-
tem obratu nebo oběhu, s ni-
miž má zaměstnanec možnost 
osobně disponovat po celou 
dobu, po kterou mu byly svě-
řeny, odpovídá za schodek 
vzniklý na těchto hodnotách.“

Předmětem dohody o od-
povědnosti mohou být pouze 
hodnoty, jejichž demonstra-
tivní výčet uvádí citované 
ustanovení zákoníku práce. 
Charakteristickým znakem 
pro hodnoty svěřené k vyúč-
tování je tedy to, že byly svě-
řeny konkrétnímu zaměst-
nanci, že tyto hodnoty jsou 

předmětem obratu nebo 
oběhu a že s nimi má za-
městnanec možnost osobně 
disponovat po celou dobu, 
po kterou mu byly svěřeny. 
Z okruhu výše uvedených 
hodnot jsou proto vyloučeny 
předměty jako například 
počítače, nábytek, obrazy 
v kancelářích apod., neboť 
tyto hodnoty nejsou předmě-
tem obratu nebo oběhu a za-
městnanec nemá možnost 
s nimi sám nakládat po dobu 
trvání dohody o odpověd-
nosti. Osobní dispozice ne-
znamená dispozici po celých 
24 hodin. Hodnoty jsou za-
městnanci svěřeny v souvis-
losti s výkonem práce. Pokud 
tedy zaměstnanec práci nevy-
konává a po tuto dobu nále-
žitě zabezpečil ochranu svě-
řených hodnot, je podmínka, 
na jejímž základě mohou být 
hodnoty svěřeny, splněna.

Vít BERKA
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Africké bubny se staly přirozenou součástí
expresivní terapie pro žáky se speciálními potřebami
Základní škola Rýmařovská v Bruntálu se zapojila do projektu Zavádění expresivních terapií do 
výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Díky projektu se žáci 
základní školy praktické i žáci základní školy speciální měli možnost ve svém vyučování setkat 
s muzikoterapií a arteterapií.

Kurzy muzikoterapie 
a arteterapie absolvo-

valy obě naše speciální pe-
dagožky na Slezské univer-
zitě v Opavě. Lektorský tým 
projektu prováděl super-
vize na jednotlivých praco-
vištích a předával své zkuše-

nosti pro další práci s dětmi 
se speciálními potřebami. 
Jako velký přínos projektu 
hodnotím samotné lek-
torky, které svými zkuše-
nostmi obohatily náš pe-
dagogický život. Díky pro-
jektu jsme absolvovali také 
týdenní zahraniční stáž na 
Slovensku, kde jsme na-
vštívili Nové Zámky a Bra-
tislavu. Měli jsme možnost 
vidět práci a postupy našich 
slovenských kolegů při vzdě-
lávání žáků s různými druhy 
postižení.

Rytmická cvičení

Zavádění expresivních 
terapií na prvním stupni zá-
kladní školy praktické se 
věnovala Lidka Nedopil-
ková. Do svých hodin zapo-
juje práci s hlasem, učí žáky 
různé hlasové techniky a ne-
opomíná dbát také na hlaso-

vou hygienu. Tuvínská roz-
cvička, která se zaměřuje na 
rozvoj dechu a správného 
držení těla, se stala součástí 
terapeutických lekcí. Hru 
na muziko tera peu tic ké ná-
stroje lze propojovat s pří-
během, který si učitel vy-

myslí podle aktuálních po-
třeb žáků. V hodinách ne-
chybí rytmická cvičení s do-
provodem nástrojů. Vše je 
propojeno s reflexí, při které 
se děti učí povídat o svých 
prožitcích.

Z etnických nástrojů 
mají žáci možnost se zapo-
slouchat do zvuku tibetské 
mísy, kalimby, fujary, oce-
ánového bubnu, dešťové 
hole, štěrbinového bubnu, 
dřevěné zvonkohry, hromo-
vého bubnu a různých chřes-
tidel. Výhodou nástrojů 
je také fakt, že žáci mo-
hou skrze ně komunikovat, 
což se osvědčuje například 
u žáků s diagnózou mutis-
mus či jinak narušenou ko-
munikační schopností.

Africké bubny djembe 
se staly nedílnou součástí 
hudebních chvil v základní 
škole speciální. S bubny žáci 

vystupují na veřejných ak-
cích, které pořádá kmenová 
škola, ale i město Bruntál.

Barvy a emoce

Do výtvarné výchovy 
jsou zapojovány prvky arte-
terapie. Žáci mají možnost 
pracovat ve výtvarném ate-
liéru, který se nachází v pro-
storách školy. Tvoří zde na 
velké formáty převážně 
temperovými barvami, pas-
tely a tlustými fixy. Pomocí 
barev pracují s emocemi, 
příběhy, aktuální náladou.

Hodina výtvarné výchovy

Nejdříve se přivítáme 
v kruhu. Potom žáky se-
známím s tématem hodiny, 
jako je třeba moje dnešní 
nálada, já jako pohádková 
bytost, můj dům a podobně. 
Vždy je třeba se ujistit, že 
žáci téma pochopili. Pak 
dostanou chvíli na přemýš-
lení a téma společně roze-
bereme v kruhu. Vysvětlím 
techniku, kterou budeme 
tvořit. Každý žák si samo-
statně nachystá potřeby. 
Po skončení hodiny každý 
dostane prostor k vyjád-
ření, jak se mu tvořilo, jak 
je spokojený se svým dílem. 
Prostor ke komentářům má 

celá skupina a nakonec si 
svá díla žáci vystaví.

Tibetská mísa

Podařilo se nám posu-
nout hranice tohoto pro-
jektu z naší školy do Zá-
kladní školy Petrin v Brun-
tále, kde probíhá artetera-
pie pro žáky 1. a 2. třídy. 
V rámci muzikoterapie do-
cházelo ke krátkodobé inte-
graci, kdy naši žáci navště-
vovali mateřské školy běž-
ného typu v Bruntále a okolí 
a představovali dětem jed-
notlivé nástroje, jejich zvuky 
a původ. Samotnou hru na 
ně si mohly děti i paní uči-
telky ze školky vyzkoušet. 
Nejvíce se dětem líbila ti-
betská mísa s malým kouz-
lem na závěr.

Hudební a výtvarné pů-
sobení podporuje u našich 
žáků samostatnost a volní 
jednání, posiluje jejich ko-
munikační dovednosti a ma-
nuální zručnost. Dochází ke 
zvyšování sebedůvěry žáků, 
míry jejich samostatnosti 
a představivosti. Posilují se 
sociální vazby mezi žáky, 
kteří se naučili respektovat 
názor druhého a být ohledu-
plní ke skupině.

Vlaďka HOLÁSKOVÁ

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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A co kdybychom maturity zrušili úplně?
Rok s rokem se sešel 

a jsme opět u diskuzí 
okolo přiměřenosti a úspěš-
nosti či neúspěšnosti ma-
turit. Poučeně jiskřivý ko-
mentář k maturitám s ná-
zvem U maturit by se nemě-
lo zkoušet nic zveřejnil Vác-
lav Klaus mladší na interne-
tu. Jako konzervativní poli-
tik ale nijak neuvažoval – 
a to ani v případě, že by se 
nemělo u maturit zkoušet 
nic – o případném odstra-
nění maturit z našeho škol-
ství. V následujících řádcích 
bych proto chtěl uvést něko-
lik důvodů, kterých by se 

osvícení politici mohli cho-
pit a odstranit skvrnu hyzdí-
cí již řadu let čistý štít naše-
ho školství.

Maturity vznikly v době, 
kterou jsme již dávno pře-
konali a nemáme s ní již nic 
společného. Ostatně o je-
jich zrušení vážně uvažo-
vali mnozí pedagogové již 
v 90. letech 19. století. A to 
tehdy byly maturity nepo-
chybně v lepší kondici, než 
je tomu dnes. Z let totali-
ty se do maturit mnohými 
starými strukturami neustá-
le propašovává nesmyslné 
Leninovo „učit se, učit se, 

učit se“. Mnohdy dokonce 
i v poťouchlé dikci Zdeňka 
Nejedlého „učit se a umět!“ 
či dokonce s umně skrýva-
ným gottwaldovským sloga-
nem „republika potřebuje li-
di, kteří něco umějí“.

Také skutečnost, že ma-
turity stresují nejen žáky, ale 
i učitele a rodiče, což se ne-
příznivě může projevit na je-
jich zdravotním stavu, a tím 
i na zvýšených finančních 
nárocích na zdravotní pojiš-
ťovny, není dostatečně brá-
na v úvahu. Ve stabilní de-
mokracii je také zcela ne-
přijatelné, aby maturity by-

ly zcela závislé na jakém-
si reformním příštipkaření, 
kdy se řadu let něco vymýš-
lí, realizuje, ale již v průbě-
hu realizace se ví, že za dva 
roky bude vše zcela jinak. 
Výrazně největším argu-
mentem pro zrušení matu-
rit by ale mohla být skuteč-
nost, že ve svých důsledcích 
maturity rozdělují naši spo-
lečnost. To je skutečnost, za 
kterou bývá často kritizován 
i samotný prezident. A když 
je za to kritizován prezident, 
tak maturitám by to mělo 
projít?

František MORKES

Provoz školní družiny
Jak má být upravován provoz školní družiny vzhledem 
k organizaci školního roku?

Organizaci školního ro-
ku upravuje § 24 škol-

ského zákona a provádě-
cí vyhláška č. 16/2005 Sb., 
o organizaci školního ro-
ku. Tato ustanovení se však 
na školní družiny nevzta-
hují. V § 8 odst. 2 vyhláš-
ky č. 74/2005 Sb. se stano-
ví, že školní družina vyko-
nává činnost ve dnech škol-
ního vyučování a o školních 
prázdninách a že po projed-
nání se zřizovatelem může 

ředitel přerušit činnost dru-
žiny v době školních prázd-
nin. Rozhodnutí ředitele 
je podmíněno pouze pro-
jednáním se zřizovatelem. 
Souhlas zřizovatele nebo 
zákonných zástupců žáků 
není přitom nutný. Druži-
na může vykonávat činnost 
pro účastníky nebo účastní-
ky a jejich zákonné zástup-
ce i ve dnech pracovního 
volna (§ 8 odst. 3 uvedené 
vyhlášky).

Napomenutí nebo důtka
Kdo může žákovi střední školy uložit napomenutí nebo 
důtku?

Napomenutí a důtky 
jsou součástí výchov-

ných opatření, jejichž udě-
lování a ukládání upravu-
je § 10 vyhlášky č. 13/2005 
Sb., o středním vzdělávání 
a vzdělávání v konzervato-
ři, kde se v odstavcích 3 až 
7 stanoví:

„Při zaviněném poruše-
ní povinností stanovených 
školním řádem lze podle 
závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit:

a) napomenutí třídního 
učitele,

b) napomenutí učitele 

odborného výcviku,
c) důtku třídního učitele,
d) důtku učitele odbor-

ného výcviku nebo
e) důtku ředitele školy.
Pravidla pro udělová-

ní pochval a jiných oceně-
ní a ukládání napomenutí 
a důtek jsou součástí školní-
ho řádu.

Třídní učitel ne-
bo učitel odborné-
ho výcviku neprodle-
ně oznámí ulože-
ní důtky řediteli 
školy.
Ředitel ško-

ly nebo třídní učitel nebo 
učitel odborného výcviku 
neprodleně oznámí uděle-
ní pochvaly a jiného oceně-
ní nebo uložení napomenu-
tí nebo důtky a jeho důvody 
prokazatelným způsobem 

žákovi a zákonnému zástup-
ci nezletilého žáka.

Udělení pochvaly a ji-
ného ocenění a uložení na-
pomenutí nebo důtky se za-
znamenává do dokumenta-
ce školy.“

Odpovědnost za škodu
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, po-
kud jde o zaviněné porušení povinností při plnění pra-
covních úkolů. Jak je právně vykládán pojem zavinění?

Podle právní teorie 
i soudní praxe je třeba 

zaviněním rozumět psychic-
ký (vnitřní) vztah zaměst-
nance k porušení svých pra-
covních povinností, který 
se projevuje buď ve formě 
úmyslu, nebo nedbalosti. 
Porušení pracovních povin-
ností je zaměstnancem zavi-
něno ve formě úmyslu teh-
dy, jestliže za-
městnanec své 
pracovní po-
vinnosti poru-
šit chtěl (úmysl 
přímý) nebo 
věděl, že 
svým 

jednáním může pracov-
ní povinnosti porušit, a pro 
případ, že se tak stane, s tím 
byl srozuměn (úmysl nepří-
mý, eventuální), a ve for-
mě nedbalosti tehdy, jestli-
že zaměstnanec nechtěl 
pracovní povinnosti poru-
šit, věděl však, že je porušit 
může, přičemž bez přiměře-
ných důvodů spoléhal, že je 

neporuší (nedbalost vědo-
má), nebo nechtěl pracovní 
povinnosti porušit a ani ne-
věděl, že je svým jednáním 

porušit může, avšak 
vzhledem k okol-

nostem a svým 
osobním po-
měrům o tom 
vědět mohl 
a měl (ne-
dbalost ne-
vědomá).

u,
ho učitele,
le odbor-

o
ele školy.

udělová-
ch oceně-
pomenutí 

ástí školní-

l ne-
rné-
dle-
e-

ností je zaměstnancem zavi-
něno ve formě úmyslu teh-
dy, jestliže za-
městnanec své 
pracovní po-
vinnosti poru-
šit chtěl (úmysl 
přímý) nebo
věděl, že
svým 

může, přičemž be
ných důvodů spo

neporuší (nedb
má), nebo necht
povinnosti poru
věděl, že je svým

porušit mů
vzhlede

nost
oso
mě
vě
a

Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Zážitky z Osvětimi nás zasáhly
V květnu 2015 se žáci de-

vátých tříd Základní 
školy Křižná, Valašské Me-
ziříčí, v brzkých ranních ho-
dinách vydali do koncentrač-
ního a vyhlazovacího tábora 
Auschwitz u Osvětimi. Po 
tříhodinové cestě autobusem 
jsme dorazili do nádherného 
historického města Krakov. 
Po prohlídce hradu Wawel 
následovala také prohlídka 

centra města, kde jsme měli 
čas projít si místní obchody. 
Jakmile uběhla další hodina 
cesty, náš autobus zastavil 
již u zmiňovaného koncent-
račního tábora. Během pro-
hlídky všem postupně začalo 
docházet, jaké hrůzy se zde 
děly. Přesunuli jsme se do 
Birkenau (Březinky), ves-
nice vzdálené zhruba 3 ki-
lometry od města Osvětim. 

Navštívili jsme zde strážní 
věž, také rampu, kam přijíž-
děly vlaky. Podívali jsme se 
i do dřevěných budov (slou-
žících původně jako stáje), 
kde lidé spali.

Cesta zpět probíhala 
klidně a v každém z nás zů-
staly smíšené pocity. Ex-
kurze byla poučná a líbila se 
nám. Tereza SVOBODOVÁ

Kristýna POBOŘILOVÁ, 9. A

Naše škola se stala centrem neformálního vzdělávání
Naši Základní školu 

Šrámkova v Opavě na-
vštívili zástupci z českého 
centra programu pro mlá-
dež Mezinárodní cena vé-
vody z Edinburghu a po-
depsáním smlouvy se naše 
škola stala oficiálně místním 
centrem DofE Award jako 
jediná základní škola na se-
verní Moravě.

Program DofE je celo-
světový program neformál-
ního vzdělávání pro mladé 
lidi ve věku od 14 do 24 let, 
který založil v roce 1956 
britský princ Philip, man-
žel královny Alžběty. Mladí 
lidé si v něm stanovují cíle 

ve čtyřech základních ob-
lastech, jimiž jsou roz-
voj talentu, sportovní akti-
vita, dobrovolnictví a dob-
rodružná expedice, a s po-
mocí dospělého mentora 
usilují o jejich splnění. Za 
překonání svých výzev zís-
kávají Mezinárodní cenu 
vévody z Edinburghu z ru-
kou významných osobností. 
Po celém světě se programu 
účastní na osm milionů stu-
dentů, v České republice je 
do DofE nyní zapojeno té-
měř 1 000 mladých lidí.

Vybraní žáci školy budou 
plnit od září jednotlivé cíle 
pod vedením Aleny Zaple-

talové a Evy Halfarové. Zú-
častní se dobrodružné expe-
dice, budou pomáhat jako 
dobrovolníci nebo pracovat 
na rozvoji svého talentu. Do 

budoucna navážeme spolu-
práci s některým aktivním 
centrem základní školy ze 
zahraničí.

Ivana CHRAMOSTOVÁ

Centrum odborné přípravy máme oprávněně

V areálu brněnského vý-
staviště se v nedávné 

době uskutečnil 18. ročník 
celostátního kola soutěže 
Instalatér 2015. Naši Střední 

školu OŘS Žamberk repre-
zentoval žák III. ročníku 
Kryštof Poslušný. Zároveň 
zastupoval i Pardubický kraj.

V konkurenci 26 účast-

níků, kteří přijeli ze všech 
krajů naší republiky, obsa-
dil Kryštof Poslušný 1. místo 
v opracování materiálů – ocel 
a měď – a celkově se umístil 
na 4. místě v republice.

Praktická část soutěže 
byla opravdu náročná. Obsa-
hovala například zhotovení 
ucelené sestavy ze tří mate-
riálů, osazování umyvadla, 
závěsného WC i mnohé další 
úkoly. V teoretické části ře-
šili studenti formou testu od-
borné otázky a otázky z ob-
lasti BOZP.

Kryštof Poslušný svým 
umístěním potvrdil nejen 
své schopnosti, ale i opráv-
něnost jmenování školy Cen-
trem odborné přípravy pro 
obor instalatér v Pardubic-
kém kraji.

Jindřich HORYNA

Agresivita 
a kriminalita 
školní mládeže
ZDENĚK MARTÍNEK

Jak je možné, že to, 
co v chování dětí by-
lo před dvaceti lety ne-
představitelné, se dnes 
stává normou? Autor 
zde seznamuje odbor-
nou i laickou veřejnost 
s druhy, příčinami a dů-
sledky agrese, se který-
mi se lze setkat ve škol-
ním prostředí, například 
i s kyberšikanou. Procen-
to dětí, které mají pro-
blémy s chováním, stou-
pá, v klasických třídách 
a vyučovacích hodinách 
jsou nezvladatelné, uči-
telé jsou při jejich vedení 
bezradní. Publikace z na-
kladatelství Grada odpo-
vídá na otázky, které uči-
tele i rodiče tíží.

Znáte je?

Víkend plný tance
V prvním červnovém víkendu se do Pardubic sjede 270 ta-

nečníků z celé republiky. Ve dnech 5.–7. června se pod 
záštitou Jakuba Rychteckého, náměstka primátora, koná 
Ústřední kolo tanečních oborů základních uměleckých škol 
České republiky.

Veřejnost a sedmičlenná porota uvidí ty nejlepší, nej-
zajímavější a nejinspirativnější choreografie pedagogů ta-
nečních oborů státních i soukromých základních umělec-
kých škol. Tančit budou děti od sedmi let, ale i dvacetiletí, 
a to jak klasické, tak lidové tance. Více na www.zuspardu-
bice.cz. Naďa GREGOROVÁ
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Chcete si na léto pronajmout 
chatku u rybníka Chobot?

KROS pracovníků školství Plzeňského kraje
nabízí tuto možnost v rekreační oblasti 

Sycherák v podhůří Českého lesa, 
jen 6 km od Stráže u Tachova.

Dá se zde koupat, jezdit na šlapadlech zapůjčených 
v nedalekém autokempu, chodit do lesa na houby 
a borůvky, pozorovat vodní ptáky nebo třeba jezdit 

na kole po okolních cyklostezkách.

Chatka Sycherák má dvě místnosti (kuchyň se 
základním vybavením a ložnici s jednou palandou 

a rozkládacím gaučem), předsíň se stolkem 
a židlemi, přístavek se suchým WC.

Cena za den:
Členové ČMOS 70 Kč, děti 50 Kč, ostatní 100 Kč

Více informací vám poskytnou:
Vlasta Blaníková – tel.: 778 144 383, 

Stráž 279, PSČ 348 05, 
e-mail: banivla@seznam.cz

Věra Volfová – tel.: 776 051 114, 
Částkova 47, Plzeň 326 00, 

e-mail: pm.oros@seznam.cz

Sycherák v podhůří Českého lesa, 
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31. 7. 2015 Ceny vèetnì DPH

3.499,- Kè3.499,- Kè

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

Školní nábytek vyrábíme 23 letŠkolní nábytek vyrábíme 23 let
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Konstrukce RAL 3002

Kam s nimi?!
Konečně! Prázdniny se blíží!

S jejich příchodem však přichází spousta úkolů 
na učitelovu hlavu: vedle závěrečné klasifikace i otázka:

Kam s dětmi na školní výlet?
Organizátorvýletu.cz je tu, aby vám na jednom místě 

naservíroval kontakty a informace na zajímavé a naučné 
výlety, kontakty na nejbližší dopravce i ubytování. Navíc 

na portálu najdete praktickou příručku s radami.

www.organizatorvyletu.cz

Projekt získal záštitu MŠMT.

David BURIAN
Pravidelné i jednorázové úklidy 

škol a školních zařízení. 
Strojové čištění koberců, dlažeb, 
pvc a následné ošetření vosky.

Mytí oken.

ÚKLID Tel.: 773 540 170

Praha

info@dbuklid.cz, www.dbuklid.cz
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Moderní technologie
Individuální přístup


