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1. června

Od roku 1950 se z roz-
hodnutí mezinárodních 
federací žen, mládeže, 
učitelů a OSN slaví tento 
den jako Mezinárodní den 
dětí.

2. června

Na žádost předsedy 
ČMOS pracovníků škol-
ství se premiér B. Sobotka 
sešel s F. Dobšíkem, aby 
spolu projednali situaci 
kolem odvolání ministra 
školství.

2. června

V sídle Akademie věd 
se uskutečnila závěrečná 
konference k programu 
Věda má budoucnost. 
Jeho cílem bylo zvýšit 
atraktivitu přírodověd-
ných a technických obo-
rů mezi žáky základních 
a středních škol.

Krátce...
 ∙ Ředitelé škol k reformě financování regionálního školství .................. 3
 ∙ Jak se chtějí učitelé profesně rozvíjet .................................................. 5
 ∙ V ekodílnách vytvářejí žáci předměty z odpadového materiálu ........ 7

„Banality se řeší okamžitě, věci zásadní nikdy.“
Thomas Gresham

V tomto čísle najdete:

Bude Ministr XVI. nastolen již tento týden?
Ať už byl odcházející ministr školství jakýkoliv, rozhodně jej lze považovat za jednoho z mála, který 
vzdělávání rozuměl. Byl to snad první ministr, který o rezort školství skutečně stál, ne že by na něj 
zbyl. Připravoval se na tuto pozici už v době, kdy byl senátorem a aktivním stínovým ministrem škol-
ství, v době, kdy byla sociální demokracie v opozici.

Jako novinářka jsem za 
posledních dvacet pět 

let zažila všech jeho pat-
náct předchůdců. Ke sta-
bilitě rezortu časté střídání 
ministrů rozhodně nepři-
spělo. I to je možná je-
den z důvodů, proč se ob-
last vzdělávání u nás mění 
tak pomalu. Marcel Chlá-
dek přidal na tempu. A to 
se mu možná vymstilo.

Ani ti největší kritici 
rok a půl trvajícího pů-
sobení Marcela Chládka 
v čele ministerstva škol-
ství však nemohou po-

přít, že se mu řada věcí 
podařila. Dosáhl toho, že 
ze státního rozpočtu do-
staly školy a školská zaří-
zení o čtyři miliardy ko-
run více, že vzrostly platy 
učitelů i nepedagogů, že 
v systému odměňování pe-
dagogických pracovníků 
opět hraje zásadní roli 
délka praxe. Dokončil pří-
pravy novely vysokoškol-
ského zákona, na němž si 
nejeden jeho předchůdce 
vylámal zuby. Prosadil 
novelu školského zákona, 
která by měla nastarto-

vat změny v předškol-
ním, základním i středním 
vzdělávání.

Je pravda,  že ne 
všechny změny byly přijí-
mány s nadšením. Velké 
diskuze vyvolalo a stále vy-
volává řešení inkluze v na-
šich školách, zamýšlená 
maturita z matematiky, po-
vinný poslední rok před-
školní docházky, návrh ka-
riérního systému pro uči-
tele. Svým postojem nepo-
těšil ani příznivce domá-
cího vzdělávání, když jej 
odmítl umožnit i žákům 

druhého stupně základ-
ních škol.

Přesto mi na odvolání 
Marcela Chládka něco 
vadí. Nikdy jsem nebyla 
jeho podřízenou. Možná 
právě proto se mi dosud 
zveřejněné důvody pro 
jeho odchod nezdají na-
tolik závažné, aby se kvůli 
nim měnilo složení vlád-
ního kabinetu. Možná je 
za tím něco jiného. Jestli 
ano, pak by nám to poli-
tici měli jasně říci. A ne se 
schovávat za článek v novi-
nách. Karla TONDLOVÁ

FOTO: Stanislav JUGA
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Návrh na odvolání ministra školství je na Hradě
Premiér Bohuslav So-

botka odeslal minulý tý-
den v pátek návrh na odvo-
lání ministra školství Marcela 
Chládka (oba ČSSD) pre-
zidentovi Miloši Zemanovi. 
B. Sobotka dal svůj krok do 
souvislosti především s nař-
čením M. Chládka ze šikany 
vůči podřízeným.

I když premiér Chlád-
kovo působení v minister-
ském křesle hodnotil pozi-

tivně, mezi politiky i odbor-
níky se objevily hlasy, že mi-
nistrovo odvolání českému 
školství prospěje. Postupo-
val prý nekoncepčně a dě-
lal a plánoval kroky, které by 
mohly školství škodit.

Ministr své odvolání ozna-
čil za bezprecedentní útok na 
svou osobu s cílem ho odstra-
nit z čela úřadu. Z útoku ob-
vinil šéfa ANO a ministra fi-
nancí Andreje Babiše, od ně-

hož žádal navýšení rozpočtu 
na školství, a média, která 
společnost Agrofert ministra 
financí vlastní. Důvody, proč 
má končit ve vládě, pokládá 
M. Chládek za zástupné.

M. Chládek znovu odmítl 
nařčení, že šikanoval některé 
své zaměstnance, za celou 
dobu jeho působení na mi-
nisterstvu prý na něj nebyla 
jediná stížnost.

čtk

Hodina pohybu navíc zkušebně v některých školách
Hodina pohybu navíc 

bude od září zkušebně 
zařazena maximálně na 493 
z více než čtyř tisícovek zá-
kladních škol v Česku. Ur-
čena bude dětem z prvních 
až třetích tříd. Minister-
stvo školství chce na její po-
kusné ověřování ve školním 
roce 2015/2016 vyčlenit až 

23 milionů korun.
Podle zájmu škol může 

být až 20 milionů korun po-
užito na odměny pro uči-
tele tělocviku nebo trenéry, 
kteří tuto dobrovolnou ho-
dinu povedou. Ze zbývají-
cích tří milionů se zaplatí 
metodický materiál, zaško-
lení učitelů a trenérů a or-

ganizace a vyhodnocení pro-
jektu, který bude mít na sta-
rost Národní ústav pro vzdě-
lávání. O zařazení do pro-
gramu mohou požádat jaké-
koliv školy z České republiky 
s výjimkou škol s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy na 
prvním stupni.

čtk

Změnu ve jmenování profesorů nenavrhují
Akademické reprezentace 

nebudou dávat podnět 
k tomu, aby se v novele vysoko-
školského zákona změnila pra-
vomoc jmenování profesorů. 
Uvedl to předseda legislativní 
komise Rady vysokých škol 
Marek Hodulík. Reagoval tak 
na avizovaný pozměňovací ná-
vrh předsedy ODS a exminis-
tra školství Petra Fialy, který 
chce tuto pravomoc předat do 

rukou rektorů. Jednání prezi-
denta Miloše Zemana, který 
nepodepsal dekrety tří kandi-
dátů na profesuru, podle Rady 
vysokých škol není v souladu 
se zákonem.

Návrh novely vysokoškol-
ského zákona prošel do dru-
hého čtení v Poslanecké sně-
movně. V další fázi projedná-
vání se dají očekávat návrhy 
zásahů do paragrafů o jme-

nování profesorů, o nichž se 
po Zemanově kroku hojně 
debatuje.

Kandidátem na profesora 
mohou být dotyční neome-
zeně dlouho. Teoreticky tak 
mohou odmítnutí kandidáti 
v případě dalšího preziden-
tova odporu počkat na začá-
tek funkčního období Zema-
nova nástupce, který může je-
jich dekrety podepsat. čtk

Varhany pro kapli
Spolek absolventů 
a přátel Českého vyso-
kého učení technického 
v Praze vyhlásil veřej-
nou sbírku na poříze-
ní a instalaci varhan do 
Betlémské kaple. Jejím 
cílem je nashromáždit fi-
nanční prostředky na 
nové originální píšťalové 
varhany namísto sou-
časných digitálních. Ví-
ce informací najdete na 
www.cvut.cz. pk

Výstavba Ještědu
Uchovat vzpomínky li-
dí, kteří se před více než 
40 lety podíleli na vý-
stavbě horského ho-
telu a vysílače Ještěd, 
chce spolek Ještěd 73. 
Spolku v tom pomohou 
studenti libereckého 
gymnázia v Jeronýmově 
ulici. První výsledky pro-
jektu by mohly být k dis-
pozici na podzim.

čtk

Lesní školky
Novela zákona o pé-
či v dětských skupinách 
umožní využívat zkráce-

ných pracovních úvazků 
rodičů. Novela zjedno-
dušila podmínky pro 
fungování lesních ško-
lek, což přináší rodičům 
větší prostor pro jejich 
realizaci. rv

Školní uniformy
Praha 7 už nebude pod-
porovat nákup škol-
ních uniforem pro děti 
ze Základní školy Fran-
tišky Plamínkové. Rada 
městské části změnila 
minulé rozhodnutí, kte-
rým původně pilotní pro-
jekt rozšířila až do roku 
2017. Rodiče tak budou 
muset od příštího školní-
ho roku náklady na uni-
formy hradit sami. čtk

Zápisník

„Na očkování s pejskem budete muset přijít jindy, dneska pan doktor čipuje všechny 
žáky z místní základky!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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Od roku 2017 by měla být postupně spouštěna re-
forma financování regionálního školství. Jejím cí-
lem je podle ministerstva školství odstranit nerov-
nost ve financování stejných škol v jednotlivých kra-
jích a zajistit spravedlivější a efektivnější financování 
vzdělávání.

Peníze do škol by podle 
poslední verze reformy 
měly jít rovnou z minister-
stva školství, aniž by krajské 
úřady mohly do jejich pře-
rozdělování zasahovat. Ta-
rifní platy pro pedagogy by 
měly vycházet ze skutečně 
odučených hodin podle RVP. 
Znamená to, že finanční pro-
středky na nárokové i nená-
rokové složky včetně odvodů 
by určovalo ministerstvo 
školství, přičemž do nená-
rokových složek by se měla 
promítnout například napl-
něnost školy, její kvalita či 
míra inkluze.

„Připravovaná reforma 
financování regionálního 
školství, kdy peníze ze stát-
ního rozpočtu pro oblast 
školství by měly jít přímo do 
škol, velmi zkvalitní efekti-
vitu financování. Pokud bu-
dou peníze na platy pracov-
níků škol stanoveny cen-
trálně z MŠMT, odpadne 
i doba nutná k jejich přeroz-
dělování na krajských úřa-
dech. Zkvalitní a urychlí 
se i zpětná vazba mezi ško-
lami a ministerstvem škol-

ství a podpoří se i obory, 
které jsou potřebné na trhu 
práce,“ říká Ivanka Háj-
ková z gymnázia v Prostě-
jově, Zlatá Ámoska za rok 
2014, a dodává, že je ale dů-
ležité, aby i nadále ob-
jem nenárokových 
složek byl ovliv-
něn mírou kva-
lity školy a její 
naplněností. 
„Podle mého 
se zlepší i fi-
nancování při-
pravovaného ka-
riérního systému. Ne-
přímé náklady by i nadále 
měly zůstat na zřizovateli, 
tedy na kraji. Myslím si, že je 
i dobře, že volnočasové akti-
vity a školské služby by i v bu-
doucnu financovalo minister-
stvo pomocí stávajících nor-
mativů,“ uzavírá I. Hájková.

Soňa Fišerová, ředi-
telka SOŠ a SOU strojíren-
ské a stavební v Jeseníku, je 
přesvědčena, že vývoj potvr-
dil, že přesun financování 
středních škol na krajské 
úřady byl nesprávným roz-
hodnutím. Zkrácení a zprů-

hlednění procesu přerozdě-
lování financí by proto pod-
pořila. Z návrhu podle ní 
ale není patrný způsob fi-
nancování málo početných 
nebo preferovaných oborů, 
jejichž absolventi jsou vyža-
dováni trhem práce, ale jsou 
stranou zájmu nastupujících 
žáků. „Také financování ne-
pedagogických pracovníků 
v návaznosti na ukazatele 
škola–třída neodpovídá po-

třebám zajištění pro-
vozu členitějších 

učňovských škol 
s nákladově 
náročnějšími 
obory,“ tvrdí 
S. Fišerová 
a doplňuje, že 

jako prvořadý 
problém školství 

vidí nedostatečný ob-
jem finančních prostředků 
pro školství.

„V současném systému 
jdou peníze za žákem v zá-
vislosti na velikosti školy, 
přičemž malé školy mají 
normativ příznivější. To se 
mi zdá vyhovující,“ konsta-
tuje Alfred Teller ze základní 
školy ve Vinoři. „Vzhle-
dem k tomu, že tento způ-
sob financování je již zažitý, 
mohu si na základě jeho zna-
losti tvořit očekávání a stra-
tegie do budoucnosti. U no-
vého návrhu zatím nevím, 

jak se bude financovat napl-
něnost tříd, kvalita školy (jak 
se bude měřit), inkluze a zo-
hledňovat členitost školy. 
Osobně doufám, že s ce-
lou reformou budeme včas 
a podrobně seznámeni,“

„Svůj názor na připra-
vovanou reformu regionál-
ního školství pojmu pouze 
z pohledu malotřídní školy. 
Proti přímému financování 
z ministerstva školství nic 
nenamítám, ale upozorňuji, 
že pro malotřídky je to zá-
sadní věc. Malotřídních škol 
je i v současnosti málo, záleží 
na každém kraji, jak je pod-
poruje. Doufám proto, že 
zdravý rozum zvítězí a i mi-
nisterstvo školství venkovské 
školství (malotřídní školy) 
podpoří. V tom případě by 
se mohlo objevit světlo na 
konci tunelu. O obráceném 
postupu – jejich optimalizaci 
– ani nechci uvažovat.

Při novém způsobu fi-
nancování by se podle mého 
neměly financovat jen ho-
diny podle ŠVP, ale zapo-
mínat by se nemělo ani na 
skupiny, počet sloučených 
ročníků a mnohé další ,zá-
ludnosti‘ nejen malotříd-
ních škol. S tím souvisí i na-
plněnost škol, její kvalita či 
míra inkluze,“ uvádí Miloš 
Novotný ze základní školy 
v Nemyčevsi.

Také mateřské školy po-
važují změnu způsobu fi-
nancování za důležitou. Ja-
roslava Bergerová z mateř-
ské školy v Jeseníku k tomu 
uvádí: „Návrh změny finan-
cování škol podporuji a sou-
hlasím s ním. Domnívám se, 
že se tím snad odstraní ne-
rovnost ve financování stej-
ných škol v kraji a finan-
cování bude spravedlivé. 
Změna financování je podle 
mého potřeba zvláště u ma-
teřských škol, a to s ohledem 
na zvyšování počtu dvoule-
tých dětí a také s ohledem 
na připravovanou povinnou 
docházku předškolních dětí 
a narůstající potřebu asis-
tentů v předškolních zaříze-
ních.“ Olga ŠEDIVÁ

Pohled ředitelů škol na reformu financování regionálního školství

FOTO: Petr MERTA
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J. Velík: Učně možná seženeme, ale brzy je nebude mít kdo učit
Stav přijímacího řízení na střední odborné školy a učiliště, počty přijatých žáků, perspektivy jednotlivých oborů 
do budoucna i stanovisko odborníků k připravované mistrovské zkoušce – to vše se řešilo na květnovém jed-
nání podsekce SŠ školských odborů pro střední odborné školy a učiliště.

„V dlouhodobém záměru 
chceme mít pro Čes-

kou republiku v populaci 80 
procent absolventů středních 
škol s maturitou. V současné 
době jich máme 92 procent, 
zatímco průměr v zahraničí 
se pohybuje kolem 75 
procent. Na matu-
ritní obor se dnes 
u nás dostane 
každý, kdo se při-
hlásí a podle toho 
úroveň žáků vy-
padá,“ postěžoval 
si Josef Velík, před-
seda podsekce.

„A když někoho vyhodí za 
špatný prospěch z jedné ško-
ly, přejde bez problémů na ji-
nou. Turistika žáků po střed-
ních školách se velmi rozmá-
há, není nic divného, když 
v prvním ročníku máme žá-
ky, kterým je třiadvacet i více 
let. A navíc tito věční studen-
ti, kterým se nechce praco-

vat, studují zdarma na veřej-
ných středních školách,“ do-
plnila členka podsekce Dag-
mar Stará z Ústeckého kraje 
s tím, že přijímací řízení na-
bízí studentům bezpočet dal-
ších termínů, jen aby vyhově-

lo všem přihlášeným. 
Oba tím zhodnotili 

současný stav, kdy 
školy pořád ještě 
stojí o každého 
zájemce, proto-
že s ním přichá-

zejí do školy pení-
ze. Změnu financo-

vání škol by měla řešit re-
forma financování regionál-
ního školství.

Zatímco na maturitní 
obory středních škol a učilišť 
jsou přijímáni i ti, kdo školu 
sotva dokončí a u maturit se-
lhávají, učňovské obory mají 
většinou žáků žalostný nedo-
statek. Stavební obory (zed-
ník), automobilový prů mysl, 

služby (prodavači, pekaři) 
hlásí propad zájemců. V re-
gionech, kde funguje spo-
lupráce a návaznost odbor-
ných učilišť na místní firmy, 
se daří vychovávat učně pří-
mo pro konkrétní místa. Ale 
i tak jich je stále nedostatek 
„Letos jsme na osm žáda-
ných strojařských oborů při-
jali 260 učňů, potřebovali by-

chom jich 320. Nejsme schop-
ni pokrýt zájem firem – ty 
k nám jezdí pro žáky na pra-
xi a my je musíme odmítat,“ 
konstatoval Josef Velík a zá-
roveň zmínil i nejbolestivější 
problém učňovského školství, 
a to věk mistrů odborného vý-
cviku. „Učí u nás i 75letý mis-
tr odborného výcviku a ne-
můžeme za něj sehnat náhra-
du. Za pár let budou součas-
ní odborní učitelé v důchodu 
a mladí o jejich místa nesto-
jí. Odbornost se po nich po-
žaduje vysoká, ale plat tomu 
neodpovídá. Ve firmách si vy-
dělají mnohem víc. Může se 
nám tedy již brzy stát, že sice 
seženeme učně, ale nebude je 
mít kdo učit,“ uzavřel předse-
da podsekce. Jednalo se také 
o připomínkách k připravo-
vané mistrovské zkoušce.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Marcel Chládek: Maturita není pro každého
Z výsledků pilotáže jednot-

ných přijímacích zkoušek, 
které letos proběhly, je zřej-
mé, že do učilišť se hlásí ti nej-
horší žáci ze základních škol. 
Ba co hůř, žáci, kteří ani ne-
mají o daný obor zájem a kte-
ří tam jdou jenom proto, aby 
si to odseděli. Ptám se, jestli 
je toto správná cesta pro uč-
ňovské školství. Je nejvyšší čas 
začít mluvit o tom, že matu-

rita není pro každého. U ně-
kterých odborných maturit-
ních oborů je naprosto zbyteč-
ná. Jsem přesvědčen o tom, 
že například kadeřnice nebo 
kominík nemusí mít maturi-
tu. A ptám se proto: proč řa-
da mých předchůdců nastavila 
systém tak, že tyto obory ma-
turitu mít musí? Když chce-
te dělat mistra ve svém obo-
ru, chtějí po vás maturitu. Po-

kud chcete podnikat jako ko-
miník, chtějí po vás konces-
ní listinu a jeden z požadav-
ků při jejím získání je maturi-
ta. Takže my musíme změnit 
zákony. Vůbec bych se nebál 
škrtnout drtivé většině těchto 
oborů maturitu. Ať se učni po-
řádně vyučí, potom ať jdou do 
praxe a po určité době praxe, 
například tří až pěti let, při-
jdou složit mistrovskou zkouš-

ku. Ta bude zaměřena profilo-
vě na danou oblast, bude více 
zaměřena na odbornost. Školy 
se pak budou věnovat přede-
vším odborné přípravě na pří-
slušnou mistrovskou zkouš-
ku. Když potom v praxi nara-
zíte na řemeslníka, který bu-
de mít mistrovskou zkoušku, 
bude zřejmé, že je lídrem ve 
svém  oboru. Marcel CHLÁDEK

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Stanovisko odborového svazu KOVO
„Rada sekce učňovských zařízení a střed-

ních odborných škol se pozastavila nad 
celkovou koncepcí mistrovské zkoušky. Ne-
namítá nic proti tomu, zkoušku realizovat 
na úrovni profesních cechů. Tímto by byl 
zajištěn zamýšlený cíl mistrovské zkoušky. 
Zásadně však Rada nesouhlasí s provádě-
ním zkoušky na úrovni 5 Evropského rámce 
kvalifikací. Pokud má být mistrovská zkouš-
ka určena pro absolventy tříletých učebních 
oborů s minimálně tříletou praxí, není mož-

né dané úrovně dosáhnout a zajistit zamýšle-
ný možný vstup na vysokou školu – bakalář-
ské studium. V tomto případě by došlo ne-
zadržitelně k další degradaci úrovně vzdělá-
vání na všech stupních. V žádném případě už 
Rada nechápe vytvoření samostatného typu 
kvalifikace zařazeného do katalogu prací. Ta-
to záležitost by byla v rozporu se zařazením 
mistrů ve výrobě a vznikl by paradox tím, že 
je u nich předpokládaná úplně jiná úroveň 
vzdělání.“ Josef VELÍK a Libor Dvořák

FOTO: Stanislav JUGA

na VII. sjezdu školských odborů
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Učitelé si sami chtějí vybrat, jak se budou profesně rozvíjet
Odpověď na otázku, „proč potřebujeme standard profese učitele“, se pokoušelo najít několik odborníků 
z řad pedagogů u kulatého stolu pořádaného koncem května pod záštitou Stálé konference asociací ve 
vzdělávání.

„Problém není v tom, že 
bychom neměli stan-

dard profese učitele, ale 
v tom, jak ho dostat do ži-
vota škol tak, aby ho učitelé 
vzali za svůj a mohli s ním 
pracovat. Referenční rá-
mec pro profesi učitele ur-
čuje Národní soustava kva-
lifikací, kde je specifikováno 
osm klíčových oblastí pro-
fese učitele. Každému učiteli 
to dává možnost vybrat si ob-
lasti, v kterých se chce zlep-
šovat, a definovat si tak směr 
svého profesního rozvoje,“ 
říká Anna Doubková z Aso-
ciace pedagogů základních 
škol. Učitelé by ale podle ní 
potřebovali znát, které kom-
petence jsou považovány za 
nejdůležitější, aby se na ně 
mohli zaměřit. „Není cílem, 
aby se všichni učitelé dali 
stejnou profesní cestou, ale 
měli by mít možnost rozví-
jet se v tom směru, který si 
zvolí,“ dodává A. Doubková 
s tím, že podle ní je standard 
profese učitele potřebný, 
měl by ale být jednodušší 
a podporovat osobní nasta-
vení a růst každého učitele.

Na potřebu definovat ně-
jakým způsobem standard 
profese učitele narazil také 
tým autorů, kteří se zabý-
vají vytvořením a zavedením 
Kariérního systému učitelů. 
Aby mohli určit, jak bude 
učitel postupovat na žeb-
říčku svého profesního růstu, 
museli nejprve stanovit, co 
se rozumí pod pojmem stan-
dard profese učitele. Kupo-
divu k tomu nevyužili Ná-
rodní soustavu kvalifikací, 
ale vytvořili vlastní charak-
teristiku povolání učitele.

„Pokud předložíme uči-
telům teoretický standard 
učitele a řekneme jim, že 
podle něj musí postupovat, 
budou se mu bránit a odmít-
nou ho jako další nepříjem-

nou povinnost,“ je přesvěd-
čená Olga Králová, zástup-
kyně ředitele Základní školy 
Praha-Kunratice.

„U nás ve škole jsme na 
to šli z druhé strany. Zamys-
leli jsme se nad tím, jak po-
moci žákům, aby byli v učení 
úspěšní a ve škole se cí-
tili dobře. Usoudili jsme, že 
k tomu především potřebují 
kvalitní učitele. Mys-
líte, že samotný 
Kariérní systém 
zajistí to, aby 
se učitelé sami 
chtěli zlepšo-
vat? Pro učitele 
v naší škole je ne-
představitelné, aby 
něco teoreticky vytvářeli. 
Hledali jsme cesty, které by 
učitelům pomohly se zlepšo-
vat. Z programu Step by step 
jsme vybrali oblasti, ve kte-
rých se chceme rozvíjet. Za-
měřili jsme se v každém škol-
ním roce vždy na jednu ob-

last, nyní to bylo například 
formativní hodnocení. Jed-
notliví učitelé si sami stano-
vili, v čem se budou rozví-
jet. Aby měl každý cíl, který 
mu přinese uspokojení, mu-
sel být pro něj spojen s urči-
tým úsilím a hlavně měl být 
zaměřen na konkrétní zlep-
šení práce s žáky,“ vysvětluje 

Olga Králová.
Stejnou cestou podpory 

jednotlivých učitelů se vydali 
také v Základní škole An-
gel v Praze. Nečekali, až jim 
někdo „shora“ nastaví stan-
dard učitele, ale začali s uči-
teli na druhém stupni praco-
vat podle programu Step by 
step. „První podporu hledali 
učitelé nejprve mezi sebou 

navzájem, třeba tak, že 
se přišli podívat ke 

kolegovi do vyu-
čovací hodiny 
a poskytli mu 
zpětnou vazbu. 
Také jsme ve 

škole pořádali 
workshopy s odbor-

níky, kde si učitelé ověřovali, 
jak si profesně stojí,“ říká 
Jana Šenkýřová ze ZŠ Angel.

Jaké další konkrétní 
formy podpory se v praxi 
osvědčily? V základní škole 
Praha-Kunratice si pořídili 
pedagogickou konzultantku, 

která není zaměstnancem je-
jich školy a s učiteli konzul-
tuje jejich problémy indivi-
duálně. Učitelé se na ni ob-
racejí, mají k ní důvěru, pro-
tože zachovává mlčenlivost 
o jejich rozhovorech. Další 
účinnou podporou jsou tak-
zvaní pároví učitelé, kteří 
spolu s učitelem vyučují ve 

třídě. Jsou to většinou stu-
denti posledních ročníků pe-
dagogických fakult, kteří po-
stupně společně s učitelem 
vedou hodinu a vyměňují 
si role. Společně připravují 
a plánují výuku, společně ji 
vyhodnocují.

„Učitel si stanovuje plán 
osobního pedagogického 
rozvoje na jeden rok. Na 
začátku si zaznamená, jak 
na tom je v současné chvíli 
a kam by se chtěl za rok do-
stat. Na konci roku tak lze 
jasně změřit, kam se posu-
nul,“ vysvětluje Olga Krá-
lová, jak vedení školy pozná, 
že se pedagogický sbor ve 
své práci zlepšuje.

„Stejné prvky rozvoje pe-
dagogů jsou obsaženy i v ná-
vrhu Kariérního systému. 
Plán profesního rozvoje si 
učitelé dokumentují vede-
ním svého profesního port-
folia. Aby se potřebné prin-
cipy dostaly do zákona, je 
třeba je formulovat a zobec-
nit, ale jde o stejné postupy. 
Samozřejmě jsme vycházeli 
ze zkušeností škol, kde pro-
fesní rozvoj funguje, použili 
jsme příklady dobré praxe,“ 
brání se jeden z autorů pro-
jektu Kariérní systém učitelů 
Jiří Kuhn názoru, že stan-
dard učitele a s ním spojený 
Kariérní systém je prázd-
ným teoretickým dokumen-
tem, který nemůže v praxi 
fungovat.

„Nejefektivnější cestou 
k tomu, aby se kvalita peda-
gogické práce zlepšovala ve 
prospěch žáků, je cílená pod-
pora učitelů,“ trvá na svém 
Olga Králová a dodává: 
„Máme vyzkoušeno, že po-
kud se lidem dá důvěra, oni 
sami chtějí dokázat, že mo-
hou být lepší. Jejich vnitřní 
motivace se žádným naříze-
ním zvnějšku nastavit nedá.“

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Novela školského zákona
Kdy byla publikována novela školského zákona?

Ve Sbírce zákonů ČR, 
částce 37 rozeslané dne 

17. dubna 2015 je publikován 
zákon č. 82/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další 
zákony. Kromě změny škol-
ského zákona došlo ke změně 

těchto dalších zákonů: Zákon 
č. 306/1999 Sb., o poskyto-
vání dotací soukromým ško-
lám, předškolním a školským 
zařízením, zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, zákon č. 373/2011 
Sb., o specifických zdra-
votních službách, a zákon 
č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících.

Vít BERKA

Rozhodnutí o důchodu
Je povinností zaměstnance předložit zaměstnava-
teli rozhodnutí o přiznání důchodu?

Předpisy o důchodovém 
pojištění nestanoví po-

vinnost zaměstnance před-
kládat zaměstnavateli roz-
hodnutí o přiznání starob-
ního či jiného důchodu. Usta-
novení § 51 odst. 2 zákona 
č. 582/1991 Sb. obecně ukládá 
zaměstnanci povinnost sdě-
lit zaměstnavateli plnícímu 
úkoly při provádění jeho dů-
chodového pojištění na jeho 
výzvu skutečnosti rozhodné 
pro provádění tohoto pojiš-
tění. Z příslušných právních 
předpisů (ustanovení § 34 
odst. 2 zákona č. 155/1995 
Sb., ustanovení § 38 odst. 4 
písm. h) zákona č. 582/1991 
Sb.) pouze vyplývá povin-
nost zaměstnavatele vést evi-
denční list důchodového po-
jištění odlišným způsobem, 
jde-li o období po dosažení 
důchodového věku zaměst-
nance. Zaměstnavatelé ne-
zřídka s odvoláním na tato 
ustanovení vyžadují na za-
městnancích předložení roz-
hodnutí o přiznání důchodu, 
neboť je považují za nejzá-
vaznější doklad o tom, že za-
městnanec již dosáhl důcho-
dového věku. Zaměstnanec 
však není povinen takovému 
požadavku vyhovět – postačí, 
pokud informaci o důchodo-
vém věku podá zaměstnava-
teli svým prohlášením (úst-
ním či písemným). Zaměst-
navatel je rovněž schopen 
odvodit si důchodový věk za-
městnance z tabulky důcho-

dového věku, která je přílo-
hou zákona o důchodovém 
pojištění; u zaměstnankyně 
k tomu však potřebuje znát 
počet vychovaných dětí. In-
formaci o výši poskytovaného 
důchodu zaměstnavatel ne-
potřebuje znát vůbec. Podle 
§ 37 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 582/1991 Sb. je zaměstna-
vatel povinen evidovat zá-
znam, zda občan pobírá sta-
robní důchod přiznaný podle 
§ 31 zákona č. 155/1995 Sb. 
(tzv. předčasný starobní dů-
chod), kdo jej vyplácí, da-
tum vzniku nároku na tento 
důchod, popřípadě číslo roz-
hodnutí o jeho přiznání, jde-
-li o poživatele důchodu vy-
pláceného orgány minister-
stev obrany, vnitra a sprave-
dlnosti. Tuto evidenci vede 
proto, aby následně s vyu-
žitím této informace mohl 
plnit povinnost uvedenou 
v ustanovení § 41 zákona 
č. 582/1991 Sb., tj. ohlásit 
plátci důchodu, že takový 
poživatel důchodu (pokud 
ještě nedosáhl důchodového 
věku) přestává nástupem do 
zaměstnání splňovat zákonné 
podmínky pro výplatu tohoto 
důchodu (ustanovení § 37 
odst. 2 zákona č. 155/1995 
Sb.). Ani pro tento účel však 
není nezbytně nutno před-
kládat zaměstnavateli roz-
hodnutí o přiznání důchodu, 
i zde postačí pouhé prohlá-
šení zaměstnance.

mpsv

Potvrzení o zaměstnání
Může zaměstnavatel, u něhož se fyzická osoba 
uchází o zaměstnání, podmiňovat uzavření pracov-
ního poměru předložením potvrzení o předchozím 
zaměstnání?

K problému uvedenému 
v dotazu se vyjádřil Nej-

vyšší soud a v jeho rozsudku 
je mimo jiné uvedeno:

„Vzhledem k tomu, že 
zaměstnavatel nemá právní 
povinnost sjednat se za-
městnancem pracovní po-
měr (pracovněprávní vztahy 
podle zákoníku práce mohou 
vzniknout jen se souhlasem 
fyzické osoby a zaměstnava-
tele), může důvodně před-
ložením potvrzení o zaměst-
nání podmiňovat vznik pra-
covního poměru. Za těchto 
okolností je nesplnění povin-
nosti vydat zaměstnanci při 
skončení pracovního poměru 
potvrzení o zaměstnání způ-
sobilé zabránit zaměstnanci 
v jeho zaměstnávání a dosa-
hování výdělků u nového za-
městnavatele, nebyl-li nový 
zaměstnavatel s ním ocho-

ten bez předložení potvrzení 
sjednat pracovní poměr; po-
stup zaměstnavatele, který 
odmítne uchazeče o zaměst-
nání zaměstnat v případě, 
že mu nepředloží potvrzení 
o zaměstnání, je v souladu se 
zákonem.

Nevydání potvrzení o za-
městnání zaměstnavatelem 
při skončení pracovního po-
měru může vést ke ztrátě vý-
dělku zaměstnance u jeho 
nového zaměstnavatele také 
v případě, že tento zaměst-
navatel sice sjedná se zaměst-
nancem pracovní poměr, aniž 
by mu zaměstnanec předlo-
žil potvrzení o zaměstnání, 
ale sjednaný pracovní poměr 
zruší ve zkušební době proto, 
že zaměstnanec mu potvr-
zení o zaměstnání nepředlo-
žil dodatečně.“

Vít BERKA

Podpora v nezaměstnanosti
Po jakou dobu se podle platné právní úpravy po-
skytuje podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstna-
nosti náleží uchazeči 

o zaměstnání, který splnil sta-
novené podmínky pro nárok 
na tuto podporu, po podpůrčí 
dobu. Délku podpůrčí doby 
stanoví § 43 odst. 1 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti, takto:

a) 5 měsíců u uchazečů 
o zaměstnání do 50 let věku,

b) 8 měsíců u uchazečů 

o zaměstnání nad 50 do 55 
let včetně,

c) 11 měsíců u uchazečů 
o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku 
podpůrčí doby je věk ucha-
zeče o zaměstnání dosa-
žený ke dni podání žádosti 
o podporu v nezaměstna-
nosti (§ 43 odst. 2 zákona 
o zaměstnanosti).

Vít BERKA
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V projektu Ekodílny vytvářejí žáci
nové zajímavé předměty z odpadového materiálu
Základní škola Krátká v Klášterci nad Ohří sice nenese titul Ekoškola, ale s ekologií si zde učitelé 
a žáci velice dobře rozumějí. Každoročně v rámci ekologické výchovy pořádají i několik zajímavých 
projektů. Letos proběhl již čtvrtý ročník projektu, který jsme nazvali Ekodílny.

Jde o akci pro celý první 
stupeň, která se koná 

vždy u příležitosti oslav 
Dne Země. Motto projektu 
je jednoduché: Ze starého 
nové. Připravujeme se sku-
tečně důkladně. Každá uči-
telka vymyslí nějakou za-
jímavou dílnu, kde by děti 
mohly vyrábět cokoliv, na co 
by použily odpadový mate-
riál a své šikovné ruce a fan-
tazii. Snažíme se o to, aby 
hotový výrobek děti mohly 
použít, ať už jako hračku, 
dáreček pro druhého, nebo 
dekorativní předmět. A tak 
přijdou na řadu nejdříve nej-
různější encyklopedie s ná-
pady i brouzdání po inter-
netu. Samotná akce probíhá 
během dvouhodinového 
bloku. S tímto limitem je po-
třeba počítat i při výběru ná-
mětů. Žáci by měli vše zvlád-
nout a odnášet si hotový vý-
robek, jen tak má tento mi-
niprojekt smysl.

Krabička tajemství

Třídní připraví návody 
a také rozpis toho, co bude 
k výrobě potřeba. Děti se 
napříč všemi pěti ročníky 
přihlásí do jednotlivých dí-
len. Děti nepracují společně 
se svou třídou, ale rozdělí 

se podle toho, které dílny je 
v nabídce oslovily. Proto je 
vždy důležitý i název dílny. 
Letos nejvíce přihlášených 
zájemců vyhrála Krabička na 
tajemství. V případě, když 
je někde příliš zájemců, za-
sáhnou vyučující. Odpadový 
materiál pomohou dopředu 
zajistit samotní žáci.

Ekodílny probíhají první 
dvě vyučovací hodiny. Žáci 
se podle předem připra-
veného rozpisu rozejdou 
do označených tříd – dí-
len. Tam paní učitelky vy-
světlí, co a jak budou dě-
lat, na co si mají dávat po-
zor a jaký materiál pou-
žijí. Vždy také ukážou ho-
tový výrobek. V letošních 
dílnách vznikaly předměty 
jako peněženka nebo korále 
ze starého papíru, dekora-
tivní pavučina s pavoukem, 
leporelo, veselá zvířátka, 
ptačí klícky i s ptáčky, ale 
třeba i obrazy z plastových 
víček a krabicové lepenky, 
srdíčka pro maminky, dóza 
na drobné předměty, pa-
náčci a chobotničky z plas-
tových lahví a další. V jedné 
ekodílně děti dokonce vyrá-
běly krásné pohyblivé loutky 
ptáčků. Bylo pěkné sledo-
vat spolupráci mezi dětmi. 

Starší pomáhaly mladším, 
když to potřebovaly, ale 
často tomu bylo i naopak. 
Záleželo vždy na šikovnosti 
každého dítěte.

Fantazie vítána

Fantazii se samozřejmě 
při práci meze nekladou. 
Předem ukázaný výrobek 
paní učitelky byl pouze ná-
vodem, jak může výsledek 
vypadat. Děti si ho mohly 
vybarvit, polepit nebo po-
psat podle svých zájmů a ná-
padů. Žáci se snaží praco-
vat tak, jak nejlépe sami v tu 
chvíli mohou. Nesoutěží se 
nikdy o nejlepší a nejhezčí 
výrobek, to není vůbec pod-
statné. Daleko důležitější je 
pro nás nadšení a zájem dětí. 
Cílem této akce je, kromě 
hotového výrobku, také mo-
tivovat děti k zamyšlení nad 
způsobem spotřeby, ukázat 
možnost dalšího využití ma-
teriálu, který by jinak skon-
čil na skládce.

Rorýsí škola

S ekologií pracujeme 
každý den. Zařazujeme ji do 
klasických hodin, pro žáky 
už není neznámým pojmem 
ekostopa, pořádáme nejrůz-

nější besedy, recyklujeme, 
sbíráme starý papír, bate-
rie i malé elektrospotřebiče. 
Spolupracujeme úzce s Lesy 
ČR na společných projek-
tech pro školu, jako jsou na-
příklad projekt Lesní peda-
gogika a Škola v lese, les ve 
škole, kdy děti téma ochrana 
a obnovení životního pro-
středí vidí během různých 
akcí přímo v lese.

Škola se v letošním roce 
zapojila také do projektu 
Rorýsí škola. Zaujala nás 
možnost pomoci vytvořit 
nové hnízdiště pro rorýsy, 
kteří jsou díky zateplování 
domů silně ohroženi. Zvolili 
jsme variantu budek, které 
budou namontovány na fa-
sádu. Děti budou mít mož-
nost sledovat celou dobu 
hnízdění rorýsů a dozvídat 
se nejrůznější zajímavosti 
z jejich života. Do budoucna 
bychom chtěli dát do budek 
i malé kamery, abychom ro-
rýse mohli pozorovat.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Štěpánka Hubertová
ZŠ Krátká 676
Klášterec nad Ohří
hubertova@zskratka.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Měli bychom o sobě vědět více
„Pane učiteli, venku je 

krásně, dnes se nebude-
me učit,“ žadoní žáci třetího 
ročníku. „Blíží se konec škol-
ního roku, už nás to nebaví. 
Mohli bychom si zajít do par-
ku, na zmrzlinu,“ padají dal-
ší skvělé návrhy na hodinu 
češtiny.

Hromádka se znatelně 
pousměje: „Máte pravdu. Ven-
ku je opravdu pěkně.“ „No vi-
díte. Učili jsme se celý rok, tak 
můžeme udělat výjimku,“ zno-
vu naléhají děvčata ze zadních 
lavic. „To bychom mohli, ale 
škola není lunapark ani let-
ní koupaliště, kam se chodí za 
osvěžením a zábavou. My cho-
díme do školy, abychom se ně-
co nového dozvěděli. Řekně-

te mi, co je na ní tak nudné-
ho, že chcete pořád někam utí-
kat,“ snaží se Hromádka zvo-
lit jiný směr diskuze. Třída na 
okamžik utichla.

„To máte těžký. Skoro kaž-
dá hodina je stejná. 
Učitel přijde, něco 
zapíše do třídnice. 
Zjistí, kdo chy-
bí a kdo tradičně 
nechodí do ško-
ly. Pak oznámí, 
co budeme dělat. 
Jestli bude zkoušet, 
nebo brát novou látku. 
Zapne počítač a vybere připra-
venou prezentaci. My jako diví 
opisujeme texty, překreslujeme 
tabulky, grafy, až se z nás kou-
ří. Potom něco zopakuje a ho-

dina končí. Přijde další kantor 
a vše začíná nanovo. Nikdo si 
s námi nechce povídat,“ stěžují 
si kluci u katedry.

„Docela vám rozumím. 
Kdybychom mohli více učit jen 

podle sebe. Vždy to ale 
nejde,“ neskrývaně si 

povzdechne češti-
nář. „Někdy nám 
připadá, že se 
učíme samé zby-
tečnosti,“ nechají 

se slyšet další žáci.
„ K d y b y c h o m 

věděli, co každý z nás 
bude jednou potřebovat, moh-
li bychom se vzdělávat jen tím-
to směrem. Nikdo však netu-
ší, co bude dělat zítra, natož za 
rok, dva. Proto se všichni nej-

dříve vzděláváme všeobecně 
a teprve později se zaměřujeme 
odborně. Věřte mi. Čemu se 
jednou naučíte, to už vám ni-
kdo nevezme!“ změří Hromád-
ka svým pohledem celou třídu. 
„Vědět znamená mít vlastní sí-
lu a názor. Schopnost neztratit 
se ve složitém světě. A prosadit 
své jedinečné dovednosti a svůj 
talent.“

„Asi máte pravdu, pane 
učiteli. Škoda že nemáme tako-
vých hodin jako dnes více. Ani 
vy, učitelé, to asi nemáte vždy 
jednoduché. Možná bychom 
měli vědět o sobě mnohem ví-
ce,“ znovu se ozvou kluci ze 
zadní lavice. Zvoní. Prázdniny 
laskavě klepou na dveře.

Roman KANTOR

Povinnost oznámit zaměstnání
Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu 
práce nastoupí do zaměstnání, má povinnost to úřadu 
práce oznámit?

Nástup do zaměstnání je 
rozhodnou skutečností 

pro vedení v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání. Uchazeč 
je proto povinen osobně ne-
bo písemně oznámit nejpoz-
ději do osmi kalendářních 
dnů kontaktnímu pracovišti 
krajské pobočky úřadu práce, 
že nastoupil do zaměstnání, 
aby mu mohla být ukončena 
evidence (§ 27 odst. 2 záko-
na č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti). Pokud by uchazeč 
svou povinnost oznámit roz-

hodné skutečnosti bez váž-
ných důvodů nesplnil, byl by 
vyřazen z evidence uchaze-
čů o zaměstnání. To má nega-
tivní důsledky pro případ, že 
by uchazeč v novém zaměst-
nání skončil (například skon-
čením pracovního poměru ve 
zkušební době). Pak by mohl 
být na základě nové písemné 
žádosti do evidence uchazečů 
o zaměstnání znovu zařazen 
nejdříve po uplynutí doby tří 
měsíců ode dne vyřazení z té-
to evidence.

Má ředitel sdělit podezření?
Má ředitel spádové školy oznámit podezření ze spáchá-
ní přestupku, pokud rodiče dítěte nesplnili přihlašovací 
povinnost k povinné školní docházce?

Zákonný zástupce dítěte je 
podle § 36 odst. 4 školské-

ho zákona povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné škol-
ní docházce, a to v době od 
15. ledna do 15. února kalen-
dářního roku, v němž má dí-
tě zahájit povinnou školní do-
cházku. V § 36 a následují-
cích školského zákona jsou 
pak upraveny další náležitos-
ti plnění povinné školní do-
cházky. V § 31 odst. 1 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpi-
sů, se stanoví, že „přestupku 
se dopouští ten, kdo ohrožu-
je výchovu a vzdělání nezle-
tilého zejména tím, že nepři-
hlásí dítě k povinné školní do-
cházce nebo zanedbává pé-
či o povinnou školní do-
cházku žáka“. Podle 
§ 58 odst. 1 zákona 
o přestupcích ma-
jí orgány Policie 
ČR, vojenské po-
licie, státní orgá-

ny a orgány obce povinnost 
oznámit příslušným správním 
orgánům přestupky, o nichž 
se dozvědí, nejsou-li samy pří-
slušné k jejich projednávání. 
V oznámení uvedou zejmé-
na, který přestupek je ve skut-
ku spatřován, důkazní pro-
středky, které jsou jim známy 
a které prokazují, že jde o pře-
stupek a že byl spáchán urči-
tou osobou. Vzhledem k to-

mu, že ředitel spádové školy 
(ale nejen spádové) vystupuje 
v řízení o přijetí k základnímu 
vzdělávání v souladu s § 165 
odst. 2 písm. e) školského zá-
kona jako správní orgán (ne-
bo je užívána charakteristika, 
že jde o osobu pověřenou vý-
konem státní správy), lze vy-
vodit právní závěr, že se tato 
oznamovací povinnost vzta-
huje i na něj.

Chci v důchodu pracovat
Chci pobírat důchod, ale zároveň chci dále pracovat. 
Je pravda, že je třeba ukončit pracovní poměr na dobu 
neurčitou a uzavřít dohodu o pracovní činnosti?

Informace zaměstnavatele, 
že je nutné s vámi ukončit 

pracovní poměr, nemají žád-
nou oporu v platné právní 
úpravě a jsou tedy evidentně 
nesprávné. Skutečnost, že za-
čnete pobírat sta-
robní důchod, 
neznamená, že 
musíte ukončit 
pracovní poměr 
na dobu neurči-
tou. Od 1. 1. 
2010 

platí nová právní úprava, 
podle které v případě od-
chodu do starobního důcho-
du není nutné změnit pracov-
ní poměr uzavřený na dobu 
neurčitou na pracovní poměr 

na dobu určitou. Pokud ne-
budete souhlasit se změnou 
pracovního poměru, bude-
te stále pracovat podle pra-

covní smlouvy uzavřené 
na dobu neurčitou. 

Pobírání starob-
ního důcho-
du není důvo-
dem skonče-
ní ani změny 
pracovního

 poměru.
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Jazyky hrou v Havířově již po dvanácté
V Základní škole, Mládež-

nická, v Havířově pro-
běhl již 12. ročník regionální 
soutěže Jazyky hrou. Letos 
se jí zúčastnilo více než 160 
soutěžících ze základních 
i středních škol celého re-
gionu. Jako v minulých roč-
nících plnili soutěžící deset 
úkolů v časovém limitu tří 
minut. Letošní ročník měl 
několik novinek.

Poprvé se konal pod 
záštitou primátora města 
Havířov, poprvé měli soutě-

žící možnost hovořit s rodi-
lým mluvčím. Rodilí mluvčí 
byli z Anglie, Německa, 
Francie a Ruska. Poprvé 
byla celá soutěž také zamě-
řena na jedno téma. Tím 
bylo jídlo a vše s ním spo-
jené. Soutěžící tak ověřovali 
slovní zásobu, poslechové 
dovednosti, gramatické jevy, 
své čtenářské dovednosti 
a další.

Organizátoři soutěže vy-
užili informační technologie, 
konkrétně práci s tablety při 

poslechové disciplíně. Na 
prvních místech se umístili 
žáci ze Základní školy a ma-
teřské školy s polským vyu-
čovacím jazykem, Dr. Ol-
szaka, Karviná v jazyce an-
glickém, ze Základní školy, 
Mládežnická, Havířov v ja-
zyce německém, z Gymnázia 
Mikuláše Koperníka v Bí-
lovci v jazyce francouzském 
a ze Základní školy, E. Be-
neše, Opava v jazyce ruském.

Jindřiška JURČKOVÁ
Dagmar CSATOVÁ

Věříme, že naše práce má smysl
S rozhodnutím, že by 

bylo skvělé zapojit se 
do programu Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu 
přišel před dvěma roky ře-
ditel Gymnázia Duhovka 
v Praze Rostislav Konopa.

Program jsme zahájili 
v září 2013. Ceníme si na 
něm především toho, že je 
jen na studentech, jak vel-
kou výzvou pro ně program 
bude, zda si zvolí cíle snadno 
dostupné, nebo takové, k je-
jichž naplnění budou muset 
překonat mnoho překážek. 
Zároveň přináší studentům 

možnost rozvíjet se v sou-
ladu s vlastním tempem, zís-
kávat nové dovednosti, ži-
votní zkušenosti a v nepo-
slední řadě trénovat vytr-
valost, protože jen díky ní 

a tomu, že v programu ne-
poleví, mohou svých cílů 
dosáhnout.

Kromě našich studentů 
se aktivně zapojují i dospělí 
z Duhovky – školíme doma 

i v cizině vedoucí programu 
i školitele a hodnotitele ex-
pedic a podílíme se na roz-
šiřování programu na další 
instituce.

Barbora GLASEROVÁ

Výstaviště se proměnilo v řemeslné dílny

Na Výstavišti v Českých 
Budějovicích se při vý-

stavě Hobby 2015 konalo již 
páté kolo soutěžní přehlídky 
stavebních řemesel SUSO. 
Soutěžilo zde deset družstev 
truhlářů a pět zednických 
týmů z celkem dvanácti škol. 

Část výstaviště se tak promě-
nila v plnohodnotné řeme-
slné dílny.

Do celorepublikového 
finále při veletrhu FOR 
ARCH 2015 postupují z cel-
kového počtu 30 soutěžících 
vítězní truhláři Štěpán Ša-

tava a Albert Filip ze SOU 
Hluboš a ze druhé pozice 
Jan Pavlíček a Pavel Szuta 
z SOU Lišov. Ze zednic-
kých týmů do finále putují 
Jiří Ondřej a Jiří Novotný 
ze SPŠ Tábor a stříbrní Ma-
rek Bučkó a Miroslav Ne-
doma ze SOŠ a SOU Jindři-
chův Hradec.

Návštěvníci veletrhu ne-
mohli přehlédnout, že se pa-
vilon R3 určený pro SUSO 
proměnil v opravdovou 
dílnu. Dokonce dva malí 
žáci z Dětského domova 
Horní Planá si na vlastní 
kůži vyzkoušeli truhlářské 
řemeslo. Do jejich dětského 
domova putují exteriérové 
stolky na květiny, které sou-
těžící v Českých Budějovi-
cích vyrobili.

Jana KRATOCHVÍLOVÁ

Počítej 
a lušti
IVA NOVÁKOVÁ

Pracovní sešit k zá-
bavnému procvičování 
matematiky z naklada-
telství Grada má podti-
tul Pro malé počtáře. 
Jeho pomocí si děti pro-
cvičují sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem přes 
desítku, číselné řady 1 
až 100 a sčítání a odčí-
tání do 100 s přecho-
dem násobků deseti. 
Pomocí výsledků luští 
tajenky, což je více mo-
tivuje k počítání. Text 
a tajenky na sebe na-
vazují a vytvářejí dva 
jednoduché příběhy 
– O veselém klaunovi 
a jeho autíčku a O bá-
ječných prázdninách.

Znáte je?

Středoškolská debata o aktuálních otázkách
Na olomoucké kolo soutěže Student-

ská Agora se do Olomouce sjely de-
batní týmy středních škol z různých koutů 
Olomouckého kraje. Ve svižných pět až 
deset minut trvajících duelech předvedly 
týmy studentů svůj rétorický um. Soutěžní 
tvrzení s aktuálními společenskými otáz-
kami znali účastníci dopředu, ale až těsně 

před debatou si losovali, zda budou jed-
notlivé postoje hájit, nebo zda jim budou 
oponovat.

Studentské Agory se za předchozích de-
set ročníků zúčastnilo více než 8000 stu-
dentů, letos poprvé se debatní soutěž rozší-
řila i do Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje. Tomáš BAZALA
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S odstupem několika let znovu ožila v minulém roce snaha MŠMT změnit stávající systém normativního 
financování škol tentokrát s datem startu od roku 2016. Do diskuze mezi ministerstvem, odbornou veřej-
ností, sociálními partnery a zástupci klíčových zájmových skupin ve vzdělávání se vrátila problematika 
budoucího financování regionálního školství.

Této diskuzi je určen je-
den z jedenatřiceti národ-
ních kulatých stolů, ustave-
ných na MŠMT jako stálá 
platforma pro otevřený 
a konstruktivní dialog. 
V krátkosti stojí za to při-
pomenout, že se v současné 
době předpokládá, že finan-
cování ostatních segmentů 
vzdělávání a financování 
školských služeb bude z roz-
počtu MŠMT nadále zajišťo-
váno stávajícím systémem, 
tj. v úrovni z MŠMT na kraj 
prostřednictvím republiko-
vých normativů stanovených 
MŠMT a v úrovni z kraje na 
školu, školské zařízení pro-
střednictvím krajských nor-
mativů stanovených kraj-
ským úřadem.

Pro řešení budoucího fi-
nancování ONIV je pone-
chán stávající systém nor-
mativního financování nor-
mativem na žáka stanove-
ným centrálně MŠMT. Pro 
budoucí financování nepe-
dagogických pracovníků za-
jišťujících vlastní provoz zá-
kladních a mateřských škol 
(bez zařízení školního stra-
vování) je navržena změna 
stávajícího systému norma-
tivního financování na žáka 
na normativní systém finan-
cování v kombinaci norma-
tivu na školu (pracoviště) 
a normativu na třídu, stano-
vených centrálně MŠMT.

Pro řešení financování 
nákladů pedagogické práce 
v mateřských a základních 
školách byly navrženy dvě 
varianty. První varianta se 
řadí k normativním meto-
dám financování vázaným 
pouze na výkony škol. Jedná 
se o kombinaci normativu 
na školu (pracoviště), nor-
mativu na třídu a norma-
tivu na žáka, stanovených 
centrálně MŠMT, což by 
mělo odstranit hlavní roz-
por stávajícího systému fi-
nancování na žáka, kdy je 

pro školu příjmovou jednot-
kou žák, ale výdajovou jed-
notkou třída.

Ve druhé variantě se 
jedná o změnu stávajícího 
systému normativního finan-
cování mzdových prostředků 
pro pedagogy na žáka na 
normativní systém financo-
vání na pedagoga. V této 
variantě je garantováno, 
že každá základní a mateř-
ská škola má rozpočtovými 
zdroji státního rozpočtu za-

jištěn objem tarifních platů, 
dalších nárokových složek 
a „přiměřenou“ úroveň ne-
nárokových složek platů 
svých pedagogů včetně ře-
šení reálné potřeby práce 
pedagogických asistentů.

Byly také stanoveny pod-
mínky reformy. Mezi nutné 
podmínky patří, že reforma 
financování neklade zvýšené 
nároky na rozpočet MŠMT 
oproti stávajícímu způsobu 
financování. Zároveň ale 
další nutnou podmínkou je, 
že financování kryje nároky 
žáků se specifickými vzdě-
lávacími potřebami, nevede 
k nadměrnému zvyšování 
počtu žáků ve třídě (kvali-
tativní parametry vzdělá-
vání mají vyšší vliv na finan-
cování školy než parametry 
kvantitativní) a že je stano-
vený minimální počet žáků 
ve třídě, který zajistí platové 
podmínky pracovníků škol-
ství odpovídající tabulko-
vým platům a dalším mzdo-
vým nákladům v minimální 
úrovni.

Pokud se zamyslíme nad 
oběma variantami, každý 
z aktérů ve vzdělávání, kte-
rého se to dotýká, najde svá 
pro i proti. Školská komise 
Svazu měst a obcí ČR se za-

tím přiklání spíš k té druhé 
variantě. Na regionální škol-
ství se díváme jako na ce-
lek, kdy řešení má souvis-
losti se středním vzdělává-
ním, ale vzhledem ke spe-
cifikám předškolního a zá-
kladního vzdělávání vítáme 
snahu MŠMT oddělit finan-
cování MŠ a ZŠ od ostat-
ního vzdělávání.

Kéž by to bylo ale jenom 
o tom, že vybíráme jednu 
z variant. Mám bohužel ta-

kový zvláštní pocit, že za tím 
vším jsou mnohem závaž-
nější dopady a důsledky. Mi-
nisterstvo školství uvažuje 
o změně řízení – vzdělávací 
systém by se měl řídit cent-
rálně, místo původních škol-
ských úřadů by měla vznikat 
jakási detašovaná pracoviště 
ve spolupráci s ČŠI a uči-
telé by měli být zaměstnanci 
státu. Tomu by plně odpoví-
dala právě druhá varianta, 
kdy se nastolí odlišný způ-
sob financování pedagogic-
kých a nepedagogických 
pracovníků. Podaří se tímto 
konečně prosadit, aby ne-
pedagogické pracovníky fi-
nancovali zřizovatelé? Po-
kus odděleného balíku pe-
něz na financování pedago-
gických a nepedagogických 
pracovníků máme již v sys-
tému normativního financo-
vání mzdových prostředků 
na žáka za sebou.

Víme, že cílem reformy 
financování regionálního 
školství není snížit či zvý-
šit objem finančních pro-
středků určených na za-
jištění regionálního škol-
ství, ale zefektivnit jejich 
nasměrování. Zároveň ale 
víme, že je zde řada nových 
prvků. Je třeba zabezpečit 

rostoucí výkony v předškol-
ním a základním vzdělávání, 
rovné financování vzdělá-
vání všech žáků (to mj. před-
pokládá zajistit práci peda-
gogických asistentů a služby 
školních psychologů a škol-
ních speciálních pedagogů), 
zvyšování kvality poskytova-
ného vzdělávání a školských 
služeb (s důrazem na kvalitu 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ), 
dostatek finančních pro-
středků na ONIV (omezit 

zatížení obecních rozpočtů), 
podporu propojování škol-
ního a mimoškolního vzdě-
lávání atd. Z pohledu obcí 
se jedná také o zajištění do-
stupnosti předškolního a zá-
kladního vzdělávání. Je 
nutné vnímat absorpční ka-
pacitu z hlediska zřizova-
tele, což znamená posílení 
sítě mateřských a základ-
ních škol, kdy je třeba na-
lézt investiční složky také 
ve státním rozpočtu. Jestliže 
má být zajištěna dlouho-
dobá stabilita a předvídatel-
nost financování pro jednot-
livé školy, je nezbytné zajis-
tit systémové financování ze 
státního rozpočtu a nespolé-
hat pouze na evropské pe-
níze, výzvy a šablony.

Kolem veškerého sna-
žení a hemžení okolo další 
fáze reformy financování 
regionálního školství zů-
stává v současné době stále 
mnoho neznámých. Budeme 
věřit, že budou platit i dopo-
ručené podmínky reformy, 
a sice, že reforma významně 
nepoškodí v oblasti finan-
cování žádného zřizovatele 
či typ školy a že je transpa-
rentní a srozumitelná.

Marcela ŠTIKOVÁ
Svaz měst a obcí ČR

Za stejné peníze více muziky aneb 
O reformě financování regionálního školství
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Výherci soutěže SALÁM: H. Vocelková, M. Fialová, A. Berkyová Výhercům blahopřejeme.

Kuchařka, kterou si sami vytvoříte
Taky milujete, když ma-

minka nebo babička vypráví 
o svém kuchařském umění? 

Možná by stálo za to, aby to 
vše sepsaly a vytvořily tak je-
dinečnou knihu – originální 

rodinnou kuchařku, která se 
stane cenným pokladem pro 
další generace.

Oživte domácí knihovnu 
novým přírůstkem, kni-
hou „Maminko, vyprávěj 
o vaření“.

V knize může maminka 
nebo babička zachytit rodinné 
kuchařské tradice, zkušenosti 
a tipy, zaznamenat nejlepší re-
cepty, vyprávět o jejich historii 
a o zážitcích s nimi spojených. 
Se svými nejbližšími se může 
podělit o tajemství přípravy 
svých polévek, hlavních jídel, 
moučníků a dalších dobrot. 
Kniha nabízí také prostor pro 
vložení fotografií, ať už výsled-
ných pokrmů, nebo událostí, 
pro které byly připravovány.

Kuchařské rady získané 
v dětství od rodičů nebo praro-
dičů v lidech zůstávají po celý 

život. Obdarujte své blízké 
touto knihou, která se může 
stát rodinným pokladem.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce autorka 
knihu napsala a vydala?

Více na www.babickarstvi.cz.
Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce 
kuchařky. Odpovědi posí-
lejte na e-mail soutez@tyde-
nik-skolstvi.cz do 12. června 
2015. Do předmětu uveďte 
„KUCHAŘKA“.

Výhra bude po ukončení 
soutěže k vyzvednutí v redakci 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V pří-
padě, že výhra nebude vyzved-
nuta do tří týdnů od vyhlášení vý-
sledků, bude postoupena náhrad-
nímu výherci. Na výhru nevzniká 
právní nárok.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, soutěžte s Týdeníkem ŠKOLSTVÍ
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Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do 31.7.2015. Ceny vèetnì DPH

(plastové zátky)
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www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz

Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek



nabízí školám, školským zařízením, 
dalším pedagogickým institucím, 

odborovým organizacím 
a orgánům státní správy ve 
školství odbornou publikaci

BOZP a PO
v příkladech školské praxe

Autoři: Jan Romaněnko, Pavel Skácelík
Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let za-
bývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční pro-
gram bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkreti-
zovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy vý-
kladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití práv-
ních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou 
různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrét-
ní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrét-
ní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým or-
ganizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti 
a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpeč-
nosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.
Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvo-
řící dokumentaci BOZP, BOZ a PO ve školách a školských zařízeních. Tyto 
formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez 
předchozího přepisování.
Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, 
BOZ a PO:

 Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace
 Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců 
a zaměstnanců

 Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání
 Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků 
a studentů

 Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskyto-
vání první pomoci

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve ško-
lách a školských zařízeních

 Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele
 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy

 Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních
 Kontrolní orgány a jejich činnost
 Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům
 Nebezpečná místa ve školách z pohledu BOZP a PO

Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech naklada-
telství Paris.
PARIS 9/2015, cena 395Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 stran, 
CD-R s přílohami.
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info linka 844 833 822                                 

728 25 56 56
bocek@rosana.cz

www.rosana.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

Závazná objednávka
Objednáváme …… ks  „BOZP a PO v příkladech školské praxe“

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, 604 264 590
nakladatelstviparis@seznam.cz
www.paris-karvina.cz


