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9. června

Studenti středních škol 
z 15 evropských zemí se 
utkali ve finále soutěže Skills 
for the Future. Českou re-
publiku reprezentovaly dvě 
studentské firmy. Cílem akce 
bylo podpořit podnikatel-
skou gramotnost studentů 
středních odborných škol 
a propojit svět vzdělávání 
se světem automobilových 
firem.

10. června

Pedagogická fakulta Uni-
verzity Palackého v Olomou-
ci a společnost Člověk v tísni 
uspořádaly v Praze konfe-
renci Škola all inklusive – 
novela školského zákona – 
1. krok pro změnu.

12. června

Poprvé po VII. sjezdu 
ČMOS pracovníků školství 
se sejde jeho předsednictvo, 
aby projednalo aktuální pro-
blémy regionálního školství.
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„Problémů přibývá tím, že se řeší.“
Jiří Faltus

V tomto čísle najdete:

Pro rok 2016 chceme pětiprocentní růst platů a dvě procenta do FKSP,
říká František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství

„První krok vláda učinila 
už v letošním roce, 

kdy se o tři a půl procenta 
zvýšil objem mzdových pro-
středků v rezortu školství,“ 
připomíná František Dobšík. 
„V příštím roce by se podle 
našeho názoru měl vytvořit 
prostor, aby se v úpravách ta-
rifních platů pedagogických 
a nepedagogických pracov-
níků pokračovalo. Podtrhuji 
tarifních platů, protože zá-
sadní pro motivaci lidí nejsou 
odměny či osobní příplatky. 
Pohyblivé složky platu mají 
samozřejmě v systému od-
měňování svoji roli, ale je to 
právě nároková složka platu, 
která rozhoduje, zda člověk 
do školy nastoupí, zda bude 

pokračovat ve své profesi, 
zda pro něj má jeho práce 
perspektivu.“
Českomoravský odbo-

rový svaz pracovníků škol-
ství prosazuje, aby se v příš-
tím kalendářním roce zvedl 
objem prostředků na platy 
v regionálním školství o pět 
procent. „Náš požadavek vy-
chází z toho,“ argumentuje 
předseda odborového svazu, 
„že se naší ekonomice daří. 
V příštím roce se má její růst 
ještě zrychlit a to by se podle 
nás mělo odrazit i na výši 
platů zaměstnanců regionál-
ního školství.“

Školským odborům 
ale nejde jen o růst platů. 
„Chtěli bychom zároveň pro-

sadit, aby povinný odvod do 
fondu kulturních a sociál-
ních potřeb byl opět dvě pro-
centa jako v minulosti,“ po-
kračuje František Dobšík. 
„Snížení odvodů do fondu 
bylo vládou Petra Nečase 
prezentováno jako dočasné 
opatření, jako reakce na ře-
šení dopadů globální eko-
nomické krize. Ta pominula 
a my si myslíme, že je načase 
umožnit i zaměstnancům ve-
řejného sektoru čerpat ur-
čité výhody na rozvoj a rege-
neraci sil zaměstnanců, jak je 
tomu díky systému benefitů 
v podnikatelské sféře. Zvý-
šení odvodů do FKSP je cí-
lem nejen našeho odboro-
vého svazu, ale celé Česko-

moravské konfederace od-
borových svazů.“

O všech požadavcích ve 
prospěch pracovníků škol 
a školských zařízení chtějí 
představitelé školských od-
borů hovořit s novou minis-
tryní školství. Čeká je také 
jednání s předsedou vlády 
Bohuslavem Sobotkou i s mi-
nistrem financí Andrejem 
Babišem. „I když vyjednávání 
nebude jednoduché, přesto 
věřím, že vláda splní to, co 
slíbila ve svém vládním pro-
hlášení a že se naplní slova 
Bohuslava Sobotky o tom, že 
školství nezůstane papírovou 
prioritou této vlády,“ uzavírá 
František Dobšík.

Karla TONDLOVÁ

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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První úkol K. Valachové, budoucí ministryně školství
Kateřina Valachová (bez 

politické příslušnosti), 
kterou premiér Bohuslav 
Sobotka (ČSSD) předsta-
vil jako kandidátku na mi-
nistryni školství, chce v nové 
funkci pokračovat v navyšo-
vání platů učitelů i nepeda-
gogických pracovníků a do-
končit rozpracované reformy. 
Za svůj první úkol považuje 
zvýšení rozpočtu školství ve 
srovnání s rozpočtovým vý-
hledem. Pracovat může začít, 
až ji prezident Miloš Zeman 
do funkce jmenuje, uvedla ve 
svém prohlášení.

K. Valachová chce navázat 
na aktivity svého předchůdce 
Marcela Chládka (ČSSD). 
Hodlá se zasadit nejen o zvy-
šování platů všech zaměst-
nanců v rezortu, ale i o spuš-

tění kariérního řádu pro uči-
tele. Jeho součástí by mělo být 
motivační odměňování. Po-
čítá také s podporou dalšího 
vzdělávání pedagogů. Chce 
pokračovat i v úkolech, které 
nestačil dokončit M. Chládek. 
Vedle vytvoření dostatečných 
kapacit mateřských a základ-
ních škol je to především re-
forma financování regionál-
ního školství. „Zde pokládám 
za klíčové nalézt shodu mezi 
státem, kraji, obcemi a odbo-

rovými svazy. Budu pokračo-
vat ve změnách v oblasti tech-
nického a odborného vzdělá-
vání. Stejně tak jsem připra-
vena na diskuzi se všemi po-
litickými stranami v Parla-
mentu při prosazování novely 
vysokoškolského zákona,“ 
řekla K. Valachová. Stejně 
jako M. Chládek ale zdůraz-
nila, že bez dostatečných fi-
nančních prostředků tyto 
kroky provést nelze.

čtk

Dvě ceny Gratias Tibi putují do Brna
Ceny Gratias Tibi určené občansky aktivním školákům 

a mladým lidem získali letos brněnští školáci za pomoc 
v jednom z hospiců, středoškolská umělecká skupina Směj se 
z Ústí nad Labem a studentská nezisková organizace Mise na-
děje z Brna v kategorii do 30 let. Ceny vyhlašuje společnost 
Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. čtk

Jednotné závěrečné zkoušky na učilištích
Podle nedávno přijaté no-

vely školského zákona 
jsou všechny školy vyučující 
učební obory povinné připra-
vit své závěrečné zkoušky na 
základě jednotného zadání. 
V průběhu června se budou 
konat na 478 školách, které 
mají žáky ve třetím ročníku. 
Konkrétní termíny si školy ur-
čují samy.

Sjednocení praktických, 
ústních i písemných zkoušek 
iniciovaly asi před deseti lety 
samy školy, kterým vadila roz-
dílná úroveň zkoušek, a tedy 
i absolventů toho samého 

oboru. Zavádění nové závě-
rečné zkoušky pak probíhalo 
postupně, do roku 2013/2014 
se k nim dobrovolně přidalo 
víc než 90 procent škol.

Jednotná zadání se vy-
tvářejí pro každý obor zvlášť 
a skládají se z témat, která 
připravují učitelé odbor-
ných škol ve spolupráci se zá-
stupci zaměstnavatelů. Té-
mata proto akcentují prak-
tickou stránku oboru a uplat-
nění absolventů. Zadání jsou 
zpřístupňována prostřednic-
tvím informačního systému, 
z něhož vybírá ředitel témata 

s ohledem na zaměření oboru 
a podmínky školy.

Praktickou zkoušku podle 
jednotného zadání je možné 
uskutečnit jak ve škole, tak ve 
firmě, která může také navrh-
nout témata vyhovující z hle-
diska jejího výrobního pro-
gramu. Kromě toho má škola 
možnost zařadit do zkoušek 
i svou školní část, kde může 
žáky vyzkoušet z témat, na 
která klade důraz. Hodnocení 
výsledků žáků probíhá také 
přímo ve školách, řídí se ale 
pravidly stanovenými v jed-
notném zadání. núv

Průzkum
Téměř 30 procent Če-
chů považuje úroveň 
českých základních škol 
za špatnou, přibližně 
dvě pětiny ji označily za 
dobrou. Více než polo-
vina Čechů uvedla, že 
nejdůležitějším úkolem 
učitele v základní škole 
je předávání vědomos-
tí. Jednašedesát pro-
cent lidí by také zvolilo 
klasické známkování od 
jedničky do pětky. čtk

Šťastné stáří
Posilovat mezigenerační 
dialog a propojovat dvě 
věkově rozdílné gene-
race, které si však ma-
jí vzájemně co dát. To je 
cílem výtvarné soutěže 
Šťastné stáří očima dě-
tí. Zúčastnit se jí mohou 
všechny děti od před-
školního věku do 15 let. 
Více na www.stastne-
-stari.cz. ph

Nové hřiště
Mateřská škola Heydu-
kova v Opavě otevře-
la ve svém areálu nové 
dětské hřiště, jehož vý-
stavba je součástí pro-

jektu s názvem „Kdo si 
hraje, ten je zdravý, to-
ho život neunaví“. Spo-
lečně s hřištěm otevřela 
škola také malou přírod-
ní zahradu. osch

Cvičení dělá mistra
Na modelu „umělého 
člověka“, který má tep, 
krvácí, může i kýchat 
nebo kašlat a svaly se 
mu stahují v křečích, se 
budou lékaři učit týmové 
souhře při péči o akutně 
ohroženého pacienta. 
Nové tréninkové a vzdě-
lávací centrum s mode-
lem „umělého člověka“ 
bylo otevřeno v areálu 
Nemocnice Na Bulovce.

čtk

Zápisník

„Tak nám odvolali ministra školství kvůli obtěžování… Neustále obtěžoval ministra 
financí žádostmi o peníze pro svůj rezort!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK
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Ve školách se neučí, ale úřaduje, školí, projektuje, hlídá a testuje
Tento příspěvek vznikl ještě před odvoláním Marcela Chládka z funkce ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy. Kritické postřehy a zkušenosti jeho autora však mohou být inspirací pro novou ministryni, která 
se s problémy regionálního školství bude muset teprve seznámit.

Školní rok se pomalu 
uzavírá a do nového v září 
budeme opět vstupovat 
v očekávání pozitivní změny. 
Má očekávání však nejsou 
radostná.

Nedostatek 
finančních prostředků
Změna financování re-

gionálního školství má být 
řešením nedostatku finanč-
ních prostředků ve ško-
lách. Pokud se nezmění cel-
ková suma prostředků, tak 
nám žádná změna financo-
vání nepomůže. Minister-
stvo dále připravuje další ša-
blony, projekty a dotace – 
všechna tato opatření jsou 
jen přehození odpovědnosti 
za podfinancované školství 
na školy samotné – na ředi-
tele a učitele. Neschopnost 
státu zajistit prostředky pro 
školství se schovává za do-
mnělou neschopnost škol 
napsat projekt, získat grant 
či naplnit šablonu. Učitelé 
tedy píší projekty, žádají do-
tace, naplňují šablony, tvoří 
vlastní digitální výukové ma-
teriály. Efektivita tohoto 
snažení je proměnlivá v zá-
vislosti na oblíbenosti žada-
tele u hodnoticí komise, pří-

padně na částce, která se 
rozděluje. Českého učitele 
vzhledem k nízkému finanč-
nímu ohodnocení lze snadno 
uplatit několika stovkami za 
vypracovaný digitální učební 
materiál. Proplácení přes-
početné práce se nezlep-
šilo. Běžně se suplovaná ho-
dina předmětu, na který uči-
tel není aprobovaný, nepro-
plácí jako přespočetná ho-
dina s odůvodněním, že to 

není odborně vedená ho-
dina. Na druhou stranu se 
běžně učí neaprobovaně.

Učitelé by měli hlavně učit
Od roku 2012 nám vypa-

dla ze zákona o peda-
gogických pracov-
nících část věty 
v § 23 odst. 4, 
která zcela zá-
sadně  změ-
nila proplá-
cení přespo-
četných hodin. 
Výsledkem této 
právní úpravy je 
stav, kdy řada aktivních 
kolegů, kteří dělají práci se 
žáky navíc, a díky tomu ne-
odučí některé hodiny, musí 
tyto hodiny napracová-
vat. Argumentace, že do-
provod do kina, na závody 

nebo olympiádu není výko-
nem přímé vyučovací povin-
nosti, je pouze sofistikova-
ným zdůvodněním vyplýva-
jícím z toho, jak byl změněn 
zákon. Praxe je silně demo-
tivující a nespravedlivá. Vý-
klad této praxe, který počítá 
s tím, že tyto „doprovody“ 

se zahrnou do prací souvise-
jících s přímou vyučovací po-
vinností, je jasnou ukázkou 
toho, že zákonodárce netuší, 
kolik prací kromě učení pe-
dagog má a dovolí si mu je 

nafouknout až o čtyři 
hod iny  t ýdně . 

S ohledem na to, 
že právě školní 
akce typu do-
provodů  na 
soutěže, zá-
vody, do diva-

del jsou spojené 
s další nárůstem 

„práce související“, 
je současná praxe fackou 

českému školství.

Zvýšení prestiže pedagogů
Už několik let si zvyšu-

jeme prestiž tím, že pracu-
jeme za plat, který je pod 

průměrnou mzdou vysoko-
školsky vzdělaných lidí. Na-
dále si zvyšujeme prestiž tím, 
že o přestávkách dětem dě-
láme svačináře. Vydávali 
jsme mléko, nyní pokraču-
jeme s vydáváním ovoce. 
Proč tyto určitě blahodárné 
potraviny nemůžeme zain-

tegrovat do školního stra-
vování? Po Žďárské tragé-
dii si zvyšujeme prestiž tím, 
že děláme vrátné. Zvyšu-
jeme si prestiž tím, že ve 
školách pořádáme národní 
srovnávací zkoušky pro sou-
kromou firmu, na jejichž zá-
kladě některé vysoké školy 
přijímají studenty ke studiu. 
Díky neschopnosti minister-
stva školství vytvořit fungu-
jící struktury vznikají para-
lelně různé neziskové orga-
nizace a soukromé společ-
nosti, které nejen že para-
zitují na školství, ale navíc 
jej díky velké mediální pod-
poře pomlouvají a dehone-
stují. Podkopávají tak práci 
učitelů, kteří nemají příleži-
tost se mediálně bránit. Je-
jich názory totiž nejsou me-
diálně přitažlivé.

Nechceme 
bezhlavou inkluzi

Takto hovořil odvolaný 
ministr. Výsledkem práce 
vlády, ve které seděl i Marcel 
Chládek, byl schválený návrh 
Strategie romské integrace 
do roku 2020. Tato strategie 

Pohled na české 
školství je vytvořen 
médii, která dávají 

velký prostor minoritním 
proudům a názorům, jež 

populisticky často staví 
veřejnost proti učitelům.

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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mimo jiné přesouvá vzdělá-
vání lehce mentálně postiže-
ných dětí výhradně do hlav-
ního proudu vzdělávání, na-
víc bez redukce vzděláva-
cích obsahů učiva. Inkluzivní 
vzdělávání se vymyká kon-
trole ministerstva školství 
a je ovládáno organizacemi 
stojícími mimo školství. Ji-
nak si nelze tento rozpor vy-
světlit. Plíživě přibývá inte-
grovaných žáků se specific-
kými požadavky na vzdělání. 
Školy ani učitelé na to ne-
jsou připraveni. Učitelé ne-
jsou profesně vzděláni, školy 
nemají finanční prostředky 
na asistenty ani na mate-
riální vybavení škol. Běžně 
jeden učitel musí zvládnout 
ve třídě žáky nadané, prů-
měrné a podprůměrné, žáky 
diagnostikované ADHD, 
žáky nevychované, žáky pa-
třící do speciální školy, žáky 
nepřizpůsobivé, žáky neho-
vořící pořádně česky a další. 
Psycholog nebo speciální pe-
dagog je ve škole výjimečně. 
Pokud je přítomen, jde to na 
úkor platů učitelů. Pokud je 
placen z projektu, jedná se 
často o projekty trvající ně-
kolik měsíců. V takto krát-
kých časových obdobích není 
možné vybudovat a etablo-
vat koncepci práce se žáky, 
kteří poradenství potřebují.

Kariérní systém ano, 
ale ne v této podobě
Odstupující ministr škol-

ství se opakovaně vyjádřil, 
že současnou podobu ka-
riérního systému nepova-
žuje za spustitelnou. Přesto 
však instituce MŠMT na-
dále připravují jeho spuš-
tění. Většina pedagogů 
shledává tento návrh za de-
motivační. 80 procent peda-
gogů nedostane příležitost 
postupu do III. a IV. kariér-
ního stupně. Takovýto sys-

tém přinese velký sociální 
nesoulad do učitelského 
sboru. Nezaručuje spraved-
livý a rovný přístup všem, 
kteří do něj vstoupí. Nejen 
díky systému samému, ale 
i díky časovému horizontu, 
který je dán na jeho celkové 
spuštění. Kariérní stupeň III 
je například pro koordiná-
tora ŠVP – funkce, o které 
se uvažovalo, že se zruší. 
Opět je povýšen výchovný 

poradce, který je na ka-
riérním stupni III, na rozdíl 
od ICT koordinátora, me-
todika prevence atp., kteří 
jsou v kariérním stupni II. 
Současný návrh je frustru-
jící a demotivující.

Optimalizace školství
Hodně se hovoří o opti-

malizaci sítě škol, ale nic se 
v tom směru nečiní. Učitelé 

tedy nevědí, na čem jsou. 
Než se ministerstvo škol-
ství rozhoupe, konají se ko-
munální a krajské volby 
a optimalizace se nechá na 
další zastupitelstvo. Učitelé 
žijí léta v nejistotě, co bude 
s jejich školou. Aby doká-
zali, že právě jejich škola je 
ta, která má zůstat, vymýšlí 
další obory, VOŠky, baka-
lářská studia. Ministerstvo 
školství fakticky nezmohlo 

nikdy nic, neboť školy nezři-
zuje. Všichni víme, že tech-
nická lycea, ekonomická ly-
cea, různé maturitní obory 
na středních školách, které 
se propojují s vysokými ško-
lami, pokřivují systém. Vý-
sledkem je odliv nadaných 
studentů z gymnázií na lycea 
a podobné školy. Na gymná-
ziích se bojuje s průměrností 
a na druhé straně nematu-
ritní obory na učilištích mizí. 
Základní školy jsou mnohdy 
ve vleku politické moci rad-
nic. Krajské úřady vydávají 
zase nekompetentní rozhod-
nutí z moci úřední bez zna-
losti místní problematiky. 
To jsou sice obecná prohlá-
šení, ale lze nalézt řadu pří-
běhů, které to dokazují. Po-
kus zavést jednotné přijí-
mací zkoušky ke středoškol-
skému studiu skončil dříve, 
než začal.

Za současné situace se 
učitelům dobře neučí. Po-
hled na české školství je vy-
tvořen médii, která dávají 
velký prostor minoritním 
proudům a názorům, jež 
populisticky často staví ve-
řejnost proti učitelům. Ve 
školách se neučí, ale úřa-
duje, školí, grantuje, projek-
tuje, hlídá a testuje. Bojím 
se, že směřujeme rychle do 
doby, kdy i ti skalní prohlásí 
po vzoru Zdeňka Svěráka: 
„Když já už to nedělám rád.“

Petr NÝVLT
p.nyvlt@email.cz

V novém školním roce s novou ministryní
Že učitelé zahájí nový 

školní rok s novým mi-
nistrem školství, jsem po-
važoval již řadu týdnů před 
prázdninami za nanejvýš 
reálné. O důvodech výmě-
ny jsem ale měl zcela jiné 
představy. Domníval jsem 
se, že ministr Marcel Chlá-
dek se bude po reálně před-
pokládaném neúspěchu 
svých až rozmáchlých před-
stav o velmi výrazném navý-
šení rozpočtu školství držet 
svých slov. Tedy těch, který-

mi nejširší veřejnosti sdělil, 
že pokud ty peníze navíc ne-
dostane, tak u toho nemu-
sí být. Ministr financí k to-
mu tehdy suše poznamenal, 
že rezignace přijímá premiér. 
Moje představa, že ministr 
M. Chládek podá jako vý-
raz svého nesouhlasu s při-
děleným rozpočtem demisi 
a odejde z funkce jako hrdi-
na statečně bojující za škol-
ství a platy učitelů, se nena-
plnila. Odchod hrdiny se 
nejenže nekonal, ale byl po-

změněn na odchod pozna-
menaný spíše hanbou. Byť 
doprovázený nepříliš důvě-
ryhodnými výroky o lživých 
nařčeních.

Přestože vyjádření pre-
miéra o odvolání ministra 
M. Chládka bylo ocukrová-
no slovy, že byl nejlepším mi-
nistrem školství, nemění to 
nic na skutečnosti, že se jed-
nalo zřejmě o historicky prv-
ní odvolání ministra z funk-
ce pro jeho osobní a obecně 
nepřijatelné chování. Pokud 

je to pravda, je na pováže-
nou, že se to stalo zrovna ve 
školství, které již tradičně na 
vysvědčeních hodnotí i cho-
vání všech žáků – a chová-
ní je na vysvědčeních vždy 
uváděno jako první. Na ce-
lý případ a premiérova slo-
va by tedy potom platilo i vy-
jádření Komenského, který 
hovořil o tom, že pokud žák 
prospívá ve znalostech a ne-
prospívá v mravech, tak spí-
še neprospívá, než prospívá.

František MORKES

FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ

Ve školách se neučí, ale úřaduje, školí, projektuje, hlídá a testuje
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Inkluze ano, ale uvážlivě a s rozvahou,
říká Alena POSKEROVÁ, učitelka a výchovná poradkyně základní školy z Jeseníku

„Každé dítě má právo na vzdělání podle svých schop-
ností a možností, to je mé motto, kterým se řídím celý 
život,“ říká Alena POSKEROVÁ, učitelka praktické 
a speciální školy. A ne ledajaká. Má za sebou již více 
jak třicet let praxe právě ve speciálních a praktických 
školách. Proto jsme se jí zeptali na problém, který již 
několik let hýbe českým školstvím – na inkluzi.

Vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími 

potřebami nově upravuje no-
vela školského zákona v § 16. 
Podle něj se „osobou se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami rozumí ten, komu v na-
plnění jeho vzdělávacích 
možností brání překážky 
spočívající zejména v jeho 
zdravotním stavu nebo ži-
votních podmínkách. Děti, 
žáci a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami mají 
právo na bezplatné poskyto-
vání podpůrných opatření, 
která napomáhají k překo-
nání překážek ve vzdělá-
vání. Podpůrná opatření po-
skytují školy a školská zaří-
zení. Při uplatňování pod-
půrných opatření postupují 
školy a školská zařízení vždy 
v zájmu dítěte, žáka nebo 
studenta“.

Podle mého názoru to 
znamená, že každé dítě musí 
být řádně a individuálně po-
suzováno případ od případu. 
Pokud totiž nesprávně zařa-
díme dítě do hlavního vzdělá-

vacího proudu, pak to pro něj 
může mít fatální následky. 
A ty bohužel již nelze napra-
vit. Proto si vždy musíme uvě-
domit, že při zařazování 
do hlavního vzdě-
lávacího proudu 
p r a c u j e m e 
s dítětem, a ne 
s nějakou věcí, 
která se hodí 
do tabulek. 
Takže, pokud to 
shrnu, pro inkluzi 
jsem, ale ne za každou 
cenu a ne pro všechny děti.

Novela školského zá-
kona až na výjimky začne 
platit od 1. září 2015. Mezi 
ně patří právě paragraf 16. 
Přesto, znamená to, pro 
vás jako praktika, že je vše 
hotovo?

V žádném případě. Sou-
částí paragrafu 16 je řada 
podpůrných opatření, která 
by měla být specifikována ve 
vyhlášce a v katalogu pod-
půrných opatření. Proto, ale-
spoň podle mých informací 
z řady jednání na minister-

stvu školství a České školní 
inspekci, kterých jsem se 
účastnila za školské odbory, 
začne paragraf 16 platit až 
od 1. září 2016. Do té doby 
by měla být pedagogická ve-
řejnost se všemi podpůrnými 
opatřeními dokonale sezná-
mena. Navíc by do této doby 
měly být vyřešeny i problémy, 
které se týkají například zru-
šení přílohy RVP pro žáky 

s lehkým mentálním po-
stižením. V sou-
časné době je 

sice zrušení této 
přílohy díky 
Asociaci spe-
ciálních peda-
gogů České re-

publiky a ČMOS 
pracovníků škol-

ství zažehnáno, ale pro-
blémy zůstávají. Osobně jsem 
přesvědčena, že reforma 
rámcového vzdělávacího pro-
gramu základního vzdělávání 
s přílohou LMP je nutná, ale 
bude to dlouhodobý proces 
a musí se zavádět postupně 
po ročnících.

Při jednáních o spe-
ciálním školství zastupujete 
školské odbory. Jakou roli 
při nich sehrává odborový 
svaz?

Svaz má v tomto dialogu 
velký význam, protože jsme 
bráni jako partneři. Řa-

dový učitel se k těmto jed-
náním nedostane. ČMOS 
pracovníků školství se ale 
může k aktuálním otázkám, 
a mezi ně patří i inkluze, 
vždy vyjádřit, a zastoupit 
tak běžného učitele. Názory 
a stanoviska lidí z praxe tak 
mohou být díky odborům 
vyslyšeny.

Inkluze ve vzdělávání 
se řeší dnes a denně již 
několik let. Přesto, domní-
váte se, že jsou na ni zá-
kladní školy a jejich učitelé 
připraveni?

Určitě ne. Inkluze je dlou-
hodobý proces a jeho alfou 
a omegou jsou vedle odbor-
níků, tím myslím speciálních 
pedagogů, také peníze. Obo-
jího je nedostatek. Žádné 
škole nemůže stačit pouhý 
metodický materiál z peda-
gogicko-psychologické po-
radny, který jí v „obecných“ 
rysech naznačí, jak má s han-
dicapovaným dítětem praco-
vat. Naopak, každá základní 
škola potřebuje mít odpoví-
dající počet speciálních peda-
gogů, nikoliv jednoho či žád-
ného, jak tomu zatím je.

Dalším, velmi důleži-
tým a podle mého nejlep-
ším podpůrným opatřením 
pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami je nízký 
počet žáků ve třídě. A to 
zdůrazňuji.

V souvislostí s inkluzí se 
hovoří o existenci speciál-
ních škol. Jaké by podle Vás 
mělo být jejich postavení?

Úroveň našeho speciál-
ního školství je na vysoké 
úrovni, troufám si říct, že 
i v evropském měřítku máme 
být na co hrdí. Takže úvahy 
o jejich případném rušení 
jsou mylné. Proč rušit něco, 
co je zavedené a funkční.

Speciální školy existují 
i v mnoha evropských zemích 
a mají nezastupitelný význam 
ve vzdělávání handicapova-
ných žáků.

Olga ŠEDIVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO:  Alena TUČÍMOVÁ
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FOTO:  Štefan WEBER

Přerušení dovolené
Jestliže je zaměstnanec během dovolené uznán 
práce neschopným, dovolená se mu přerušuje. 
Musí po nemoci v čerpání dovolené pokračovat?

Institut přerušení dovo-
lené nelze chápat tak, že 

zaměstnanec měl vyčerpat 
určitý počet dnů dovolené, 
a protože se tak v původně 
určené době ze zákonem 
předpokládaného důvodu 
nestalo, dočerpá celou zbý-
vající dovolenou po skon-
čení překážky, která způ-
sobila její přerušení (za-
městnanec měl například 
v době od 1. do 14. června 
vyčerpat 10 dnů dovo-
lené, vyčerpal ale jen 5 dnů 
a pak onemocněl na dobu 

do 11. července; po skon-
čení nemoci by automa-
ticky čerpal ještě zbylých 
5 dnů dovolené). Takový 
následek nemůže mít pře-
rušení dovolené už jenom 
z toho důvodu, že zaměst-
nanec by čerpal dovolenou 
v jiné době, než kterou mu 
určil zaměstnavatel, a tato 
dovolená by ztratila vazbu 
na rozhodování zaměstna-
vatele, na jeho provozní 
důvody a na rozvrh čerpání 
dovolené vůbec.

Vít BERKA

Způsob výuky určí ředitel
Je právem ředitele nařídit učiteli způsob výuky, 
tedy určit mu to jako povinnost? Konkrétně jde 
o výuku matematiky podle profesora Hejného.

Ministerstvo školství 
sdělilo k dotazu toto 

stanovisko: „Je třeba uvést, 
že zatímco obsah vzdělá-
vání je do jisté míry před-
určen rámcovým vzděláva-
cím programem a cíli vzdě-
lávání uvedenými v zákoně 
č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů, pedagogické, 
metodologické či didak-
tické postupy regulovány 
nejsou a záleží na volbě 
konkrétní školy, jaké bude 
v jednotlivých předmětech 
či oblastech považovat za 
nejúčinnější.

Výběr konkrétní me-
tody může být ponechán 
na samotném učiteli rea-
lizujícím výuku v daném 
předmětu, mezi oprávnění 
ředitele však nepochybně 
patří takové metody a po-
stupy určit; v takovém pří-
padě jsou pro pedagogické 
pracovníky závazné. Ředi-
tel školy rozhoduje o všech 
záležitostech týkajících se 
poskytování vzdělávání, 
není-li zákonem stanoveno 
jinak, přičemž výslovně od-
povídá také za odbornou 
a pedagogickou úroveň 
vzdělávání (§ 164 odst. 1 
písm. a) a c) školského zá-
kona). Metody výuky, které 
souvisí například i se za-
měřením konkrétní školy, 

mohou být rovněž součástí 
školního vzdělávacího pro-
gramu, který ředitel školy 
vydává.

Dotazovanou kom-
petenci ředitele lze do-
vodit i z obecného před-
pisu upravujícího pracov-
něprávní vztahy, neboť dle 
§ 38 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů, je povinností 
zaměstnance konat osobně 
práce dle pracovní smlouvy 
a dle pokynů zaměstnava-
tele. Obdobně je zaměstna-
nec povinen dodržovat při 
práci stanovené pracovní 
postupy (§ 106 odst. 4 
písm. d) zákoníku práce).

Z hlediska právních 
předpisů obecně nelze nic 
namítat ani proti určitým 
netradičním či alternativ-
ním metodám výuky, jsou-
-li respektovány obecně 
závazné právní předpisy 
a příslušný rámcový vzdě-
lávací program. I v této ob-
lasti pak musí být dodržo-
vány zásady, na kterých je 
vzdělávání založeno. Jed-
nou z nich je zásada zdo-
konalování procesu vzdě-
lávání na základě výsledků 
dosažených ve vědě, vý-
zkumu a vývoji a co nej-
širší uplatňování účinných 
moderních pedagogic-
kých přístupů a metod (§ 2 
odst. 1 písm. f) školského 
zákona).“ Vít BERKA

Ředitelské volno
Jak současně platné znění školského zákona upra-
vuje poskytování ředitelského volna?

V § 24 odst. 2 škol-
ského zákona (zákon 

č. 561/2004 Sb.) se stanoví:
„V období školního vy-

učování může ředitel školy 
ze závažných důvodů, ze-
jména organizačních 
a technických, vyhlásit pro 
žáky nejvýše 5 volných dnů 
ve školním roce. Umož-
ňuje-li to povaha věci, ře-
ditel školy s dostatečným 
předstihem oznámí důvody 
vyhlášení volného dne zři-

zovateli a zveřejní je způso-
bem umožňujícím dálkový 
přístup.“

Podle ustanovení od-
stavce 4 téhož paragrafu 
se možnost vyhlášení ne-
vztahuje na mateřské školy 
a jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky. 
Z obsahu pojmu škola lze 
také vyvodit, že tuto mož-
nost nemohou uplatnit 
ani ředitelé školských za-
řízení. Vít BERKA

Pracovní neschopnost
Při výpočtu dovolené se za výkon práce považuje 
i doba pracovní neschopnosti v důsledku pracov-
ního úrazu. Je tomu tak i v případě zaviněného 
pracovního úrazu?

Dobu pracovní ne-
schopnosti zaměst-

nance je nutno posuzo-
vat pro účely dovolené 
podle § 216 odst. 2 zá-
koníku práce za výkon 
práce. Posouzení doby 
pracovní neschopnosti 
jako výkonu práce není 
totiž nijak podmíněno 
tím, kdo má odpovědnost 
za škodu. Podstatné je, že 

k pracovnímu úrazu došlo 
a v jeho důsledku nastala 
pracovní neschopnost za-
městnance. Tam, kde mají 
být otázky odpovědnosti 
za pracovní úraz posuzo-
vány a brány v úvahu, to 
zákoník práce výslovně 
stanoví (např. § 67 odst. 2 
upravující poskytování 
odstupného).

Vít BERKA
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Mateřské školy v Třinci sázejí na projekt
logopedické prevence Už si nešlapu na jazýček
Zhoršující se komunikační schopnosti a přibývající vady řeči dětí předškolního věku daly ministerstvu 
školství podnět k vyhlášení rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdě-
lávání. A do něj se zapojily i dvě naše mateřské školy spadající pod Základní školu Kaštanová v Třinci.

Rozvojový program

Jakmile byl minister-
stvem školství v roce 2013 
rozvojový program vyhlá-
šen, získaly jsme finanční 
dotaci na podporu logope-
dické prevence. Uspěli jsme 
s projektem Rozumíš mi? 
Rozumím ti. Na základě 
úspěšného ukončení pro-
jektu byla i v následujícím 
roce 2014 podána žádost 
a vypracován navazující 
projekt s názvem Už si ne-
šlapu na jazýček. Už šlapu 
jen po světě.

Cílem těchto projektů 
bylo zajistit v naší školce lo-
gopedickou prevenci. Roz-
hodli jsme se věnovat zvýše-
nou pozornost a péči dětem 
s narušenou komunikační 
schopností a tím předchá-
zet nesprávnému vývoji 
a vzniku vad řeči. A také 
zlepšit materiální podmínky 
obou mateřských škol ná-
kupem pomůcek, interak-
tivních programů, metodic-
kého materiálu a odborné 
i dětské literatury. Důleži-
tým krokem bylo i prohlou-
bení spolupráce s rodiči 
a navázání užšího kontaktu 
s klinickým logopedem.

V současné době pracují 
v našich mateřských ško-
lách čtyři logopedičtí pre-
ventisté, kteří absolvovali 
kurzy Logopedický asistent 
– primární logopedická pre-
vence ve školství s akredi-
tací ministerstva školství. 
Získali patřičné znalosti 
k tomu, aby mohli vyhledá-
vat děti, jejichž řečový vývoj 
neodpovídá věku. Zároveň 
různými cviky předcházejí 
u dětí vzniku vad řeči, pří-
padně rodičům poradí, kde 
vyhledat odbornou pomoc.

O nově získaných vě-
domostech jsme neustále 
diskutovali. Líčili jsme 
si případy z praxe lekto-
rek a uplatňovali nově zís-
kané praktické dovednosti 
v praxi. Na každém kroku 
jsme pak viděli děti špulit 
rty jako kapříci nebo oteví-
rat pusinky jako sumci.

Pojďme si hrát

Klinický logoped vyhle-
dal v našich mateřských 
školách děti s vadami řeči 
a poskytl doporučení pro 
rodiče a pro učitelky. Pod 
jeho vedením byly také 
v průběhu roku zorgani-
zovány pro rodiče s dětmi 

praktické dílny – Maminko, 
tatínku, pojďme si hrát, bu-
deme si spolu povídat. Na 
nich si mohli všichni vy-
zkoušet, jak je možné zá-
bavnou formou rozvíjet zra-
kové a sluchové vnímání, 
slovní zásobu dětí a jak pro-
vádět dechová cvičení, pří-
padně gymnastiku mluvi-
del. Rodiče si pokaždé od-
nášeli spoustu námětů pro 
podporu komunikačních 
dovedností svých dětí.

Pro získání povědomí 
o tom, jak v této oblasti pra-
cujeme s dětmi, připravily 
učitelky ke Dni matek vy-
stoupení, které bylo vtipně 
a nenásilně provázáno 
ukázkami gymnastiky mlu-
videl a dechových cvičení.

Logopedické hrátky

Nyní probíhá v naší ma-
teřské škole dvakrát týdně 
intenzivní logopedická pre-
vence formou skupino-
vých i individuálních hrá-
tek, které vede logope-
dická preventistka pod ná-
zvem Povídálek. Prevence 
je zaměřena především na 
děti s narušenou komuni-
kační schopností. Činnosti 
jsou směrovány na oblasti 

úzce související s rozvo-
jem řeči – komunikační do-
vednosti, motorické schop-
nosti mluvidel, rozvoj slu-
chové a zrakové percepce, 
dechová a artikulační cvi-
čení, procvičování mluvi-
del, rozvoj paměti a rozu-
mových schopností.

Pro všechny děti pravi-
delně zařazujeme dechová 
cvičení, gymnastiku mluvi-
del, hry na procvičení jemné 
i hrubé motoriky, hudebně 
pohybové hry, rytmizaci, 
vytleskávání slabik, rozši-
řování slovní zásoby, ur-
čování počátečního a kon-
cového písmene slov, syn-
tézu a analýzu slov, grafo-
motorická cvičení a mnoho 
dalších.

Jelikož se logopedické 
prevenci chceme nadále 
věnovat, byla na základě 
projektu logopedická pre-
vence zapracována do škol-
ních vzdělávacích programů 
obou mateřských škol.

Monika NIEDOBOVÁ

Kontakt:
MŠ Habrová
ZŠ a MŠ, Kaštanová 412
Třinec
Tel: 730 575 887
E-mail: 7zs@7zstrinec.cz

zkušenosti  nápady  inspirace  projekty  záměry  lekce  příklady
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Zajímavosti z dějin českého školství
Placené osvobození
Pokud byli žáci středních 

škol v letech předmnichov-
ské republiky osvobozeni od 
výuky některých předmětů 
(tělocvik, kreslení, deskrip-
tivní geometrie, náboženství), 
platili – pokud nebyl příčinou 
osvobození úraz nebo nemoc 
– za jeden rok 50 korun, za 
celou dobu studií 100 korun. 
Na reálkách ale bylo osvobo-
zení od kreslení nepřípustné.

Problémy
V letech 1919–1920 se 

musela problematikou škol-
ství, především v pohra-
ničních oblastech, výraz-

ně zabývat i Kancelář pre-
zidenta republiky. Němec-
ké obyvatelstvo si stěžova-
lo množstvím petic na sni-
žování počtu školních tříd 
pro německé děti, Češi si 
stěžovali na násilnosti, kte-
rých se na nich a jejich dě-
tech němečtí obyvatelé do-
pouštějí při otevírání čes-
kých školních tříd (někte-
ří učitelé a inspektoři by-
li zbiti). 14. prosince 1920 
vydrancovali Němci českou 
školu v Chebu a strhli Ma-
sarykův portrét. Docházelo 
proto k obsáhlé korespon-
denci Kanceláře preziden-

ta republiky s ministerstvem 
školství a národní osvěty.

Bouřlivé reakce
Dne 20. listopadu 1934 vy-

dalo ministerstvo školství vý-
nos nařizující německé praž-
ské univerzitě, aby podle zá-
kona z roku 1920 vydala Kar-
lově univerzitě starobylé in-
signie. Výnos vyvolal bouř-
livé reakce, které vyvrcholi-
ly několikadenními demon-
stracemi a násilnostmi v Pra-
ze. Německá univerzita in-
signie vydala, ale svůj nesou-
hlas demonstrovala rezignací 
rektora i děkanů a okamžitým 
ukončením přednášek.

Spálené knihy
Studentské organiza-

ce připravily společně s Ob-
cí československých spisova-
telů na červen 1935 výstavu 
„Spálené knihy“, která měla 
prezentovat knihy, které by-
ly v hitlerovském Německu 
veřejně páleny. Výstavu do-
plňovaly různé letáky, foto-
grafie a karikatury. Hodinu 
před zahájením byla ale vý-
stava oficiálně zakázána se 
zdůvodněním, že „svým ob-
sahem jest s to porušiti veřej-
ný pořádek a klid a korektní 
vztahy k sousednímu státu“.

František MORKES

Rozhodnutí o dovolené
V kterých případech podle platného znění zákoníku prá-
ce rozhoduje sám zaměstnanec o čerpání dovolené?

O tom, kdy bude zaměst-
nanec čerpat dovole-

nou, rozhoduje ve smyslu 
ustanovení § 217 odst. 1 zá-
koníku práce zaměstnava-
tel. Z tohoto pravidla exis-
tují dvě výjimky. První je ob-
sažena v § 217 odst. 5, kde 
se stanoví:

„Požádá-li zaměstnanky-
ně zaměstnavatele o poskyt-
nutí dovolené tak, aby na-
vazovala bezprostředně na 
skončení mateřské dovole-
né, a zaměstnanec zaměst-
navatele o poskytnutí do-
volené tak, aby navazovala 
bezprostředně na skončení 
rodičovské dovolené do do-
by, po kterou je zaměstnan-

kyně oprávněna čerpat ma-
teřskou dovolenou, je za-
městnavatel povinen jejich 
žádosti vyhovět.“

Druhá výjimka je v usta-
novení § 218 odst. 3 zákoní-
ku práce. Podle tohoto usta-
novení v případě, že není 
čerpání dovolené určeno za-
městnavatelem nejpozdě-
ji do 30. června následující-
ho kalendářního roku, má 
právo určit čerpání dovolené 
rovněž zaměstnanec. Čerpá-
ní dovolené je zaměstna-
nec povinen písemně ozná-
mit zaměstnavateli alespoň 
14 dnů předem, pokud se 
nedohodne se zaměstnavate-
lem na jiné době oznámení.

Docházka do mateřské školy
Podle jakého předpisu má být stanovena docházka 
dítěte do mateřské školy?

Úprava této problema-
tiky je obsažena v § 1a 

odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělá-
vání, kde se stanoví: „Ředi-
tel mateřské školy písemně 
dohodne se zákonným zá-
stupcem dítěte docházku dí-
těte do mateřské školy. Jed-
ná-li se o děti podle § 34 
odst. 9 školského zákona, 

lze dohodnout prodloužení 
docházky dítěte, jemuž ne-
byl rozsah vzdělávání ome-
zen v rozhodnutí o přijetí, 
nejdříve s účinností od 
prvního dne druhého 
kalendářního měsí-
ce následujícího po 
uzavření doho-
dy; o uzavření té-
to dohody ředi-

tel mateřské školy neprodle-
ně informuje zákonného zá-
stupce dítěte, které se vzdě-
lává ve zbývající době.“

V citovaném textu vy-
hlášky se odkazuje na § 34 
odst. 9 školského zákona. 
V něm je uvedeno, že v pří-
padě vzdělávání dítěte v ma-
teřské škole pravidelně krat-

ší dobu, než odpovídá pro-
vozu, v němž je vzděláváno, 
může se ve zbývající době 
vzdělávat další dítě, aniž by 
se započítávalo do počtu dě-
tí v mateřské škole pro účely 
posouzení souladu s nejvyš-
ším povoleným počtem dě-
tí zapsaným v rejstříku škol 
a školských zařízení.

Převedení na jinou práci
Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro 
neuspokojivé pracovní výsledky, má zároveň možnost 
zamezit mu ve výkonu dosavadní práce?

Zaměstnavatel má mož-
nost postupovat podle 

§ 41 odst. 2 písm. a) zákoní-
ku práce, kde se stanoví, že 
„zaměstnavatel může pře-
vést zaměstnance na jinou 
práci, dal-li zaměstnanci vý-
pověď z důvodů uvedených 
v § 52 písm. f) 
a g)“. Při tomto 
převedení na 
jinou práci je 
zaměstnavatel 
povinen přihlí-
žet k tomu, 
aby 

tato práce byla pro něho 
vhodná vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu a schop-
nostem a pokud možno i k 
jeho kvalifikaci (§ 41 odst. 6 
zákoníku práce). Pokud by 
zaměstnavatel nepřevedl 
zaměstnance na jinou prá-

ci, ale zároveň mu ani ne-
umožnil výkon dosavadní 
práce, vznikla by překážka 
v práci na straně zaměst-

navatele podle § 208 zá-
koníku práce s ná-

rokem zaměst-
nance na ná-
hradu platu 
ve výši prů-

měrného 
výdělku.

ěstnavate-
známení.
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Na vaše otázky odpovídá 
Mgr. Ing. Vít BERKA
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Znojemští studenti opět vycestovali, tentokrát do Slovinska
Školní docházku vymě-

nili čtyři studenti SOU 
a SOŠ Přímětická ze Znojma 
za týdenní pobyt ve Slovin-
sku, kde se setkali se svými 
vrstevníky z dalších pěti 
evropských zemí. Smyslem 
projektu „Students making 
an enterprise in real time“, 
který financuje Evrop-
ská unie, je naučit studenty 
podnikat.

Pro 2. projektové setkání 
měl každý tým založit ces-
tovní kancelář. Naši studenti 
Nela Kadlečíková, Pavla La-
vingrová, Adam Šumpich 
a Lukáš Vyklický využili již 
několik měsíců fungující stu-
dentské cestovní kanceláře 
CK KUDY TUDY, kterou 
provozuje 3. ročník oboru 
cestovní ruch. A to z úkolů 
nebylo zdaleka vše. Dále 

zorganizovali jednodenní vý-
let pro 16 zahraničních stu-
dentů, kteří v naší škole ab-
solvovali v rámci programu 
Erasmus+ pracovní stáž. 
Společně se tak podívali do 
Vranova nad Dyjí a projeli 
se historickým vláčkem po 
městě Znojmě. Z celého dne 
nakonec vytvořili poutavé vi-
deo a brožuru.

Markéta ŠÍPOVÁ

Zlatá stuha pro nejkrásnější knížky
Zlatou stuhu jako prestižní 

ocenění knih pro děti 
a mládež převzalo dvanáct 
titulů ve dvanácti katego-
riích. Za celoživotní přínos 
byli na Novoměstské radnici 
oceněni také Jiří Žáček, au-
tor mnoha pohádek a bás-
niček pro děti, a Stanislav 

Kolíbal, jehož ilustrátorská 
tvorba je stejně zásadní jako 
ta sochařská.

Odborné po-
roty vybíraly ze 
sto padesáti při-
hlášených knih. 
Ocenění převzaly 
spisovatelky Da-

niela Fischerová a Daniela 
Krolupperová, František Ti-
chý a kolektiv autorů Dějin 

československého 
komiksu 20. sto-
letí, výtvarnice 
Andrea Tachezy, 
Tereza Ščerbová 
a Marie Štump-

fová, ilustrátor Jiří Franta, 
překladatelé Stanislav Ru-
báš, Lukáš Novák, Zuzana 
Šťastná a Radek Malý a ko-
miksoví autoři Klára Smolí-
ková a Honza Smolík. Cenu 
za nakladatelský počin si od-
neslo nakladatelství Baobab.

Radka POTMĚŠILOVÁ

Plzeňská Desítka slaví své padesátiny hned dvakrát

V tomto školním roce 
slaví plzeňská 10. zá-

kladní škola padesát let své 
existence. Celý školní rok 
2014/2015 se nese ve zna-
mení oslav tohoto jubilea, 
jejichž vyvrcholením se stala 

školní akademie v divadle 
Alfa.

Žáci zde předvedli své 
dovednosti v tanečních, hu-
debních i dramatických vy-
stoupeních, na která se peč-
livě v průběhu školního roku 

připravovali. Na jevišti se vy-
střídali jak ti nejmenší, tak 
i nejstarší žáci naší školy. 
To, že jejich vystoupení byla 
opravdu zdařilá, stvrdili di-
váci svým potleskem.

V přilehlých prosto-
rách divadla Alfa byly vysta-
veny žákovské práce, kde se 
mohl každý přesvědčit, že 
jsou žáci 10. základní školy 
v Plzni nejenom pohybově 
a hudebně nadaní, ale i ve-
lice zruční.

A protože měla celá akce 
veliký ohlas, zopakují ji žáci 
pro všechny ještě jednou, 
a to 23. června 2015, tento-
krát však venku, na školním 
hřišti.

Záznam školní akademie 
lze také zhlédnout na webo-
vých stránkách školy.

Libuše SLÁMOVÁ, Eva LEPKOVÁ

Školka hrou
Výchovně-
vzdělávací
činnost

Tato kniha z na-
kladatelství Edulab ve 
svém záhlaví uvádí, že 
se jedná o metodickou 
příručku pro didaktic-
kou praxi v mateřských 
školách s možností vyu-
žití digitálního edukač-
ního obsahu a inter-
aktivních metod podle 
Rámcového vzdělá-
vacího programu pro 
předškolní výchovu. Její 
největší předností je, že 
učitel nemusí v IT do-
vednostech vynikat, 
a přesto se informační 
technologie mohou 
stát součástí jeho kaž-
dodenní práce s dětmi. 
Děti se totiž potřebují 
rozvíjet i v těchto do-
vednostech, neboť vy-
růstají do světa, ve kte-
rém se IT staly běžnou 
součástí života.

Znáte je?

Add.: Zajistí přijímací zkoušky… (TŠ č. 21)
Svaz měst a obcí ČR 

nemá na povinné přijí-
mací zkoušky jednotný ná-
zor. Pokud však budou vo-
litelné testy od různých spo-
lečností, nebude možné po-
rovnávat úroveň ani žáků, 
ani škol. Je přitom evidentní, 

že s ohledem na populační 
většinu (tedy nižší počet dětí 
ve věku 12–19 let) bude, při 
stávající podobě financo-
vání na žáka, enormní zájem 
škol přijmout téměř koho-
koli. Za takových podmínek 
je otázka, jaký mají povinné 

přijímací zkoušky smysl. Re-
spektive zda by pak nebylo 
účelnější věnovat čas, pe-
níze a úsilí například testo-
vání vědomostí žáků základ-
ních škol.

Dan JIRÁNEK 
předseda Svazu měst a obcí ČR
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Knihy pro děti a mládež oceněné prestižní cenou Zlatá stuha

Princ
se žlutou hvězdou

FRANTIŠEK TICHÝ
Kniha z nakladatelství Geum 

přibližuje život a tvorbu nadaného 
pražského chlapce, který byl jako 
židovský míšenec v roce 1942 inter-
nován v terezínském ghettu a poz-
ději, v necelých 17 letech, zavraž-
děn v plynové komoře koncent-
račního tábora Birkenau. V Tere-
zíně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem. Jed-
na z jeho kreseb se proslavila, když ji s sebou do vesmí-
ru (na palubě raketoplánu Columbia) vzal první  izraelský 
kosmonaut.

Proč obrazy 
nepotřebují názvy

ONDŘEJ HORÁK
Kolik je na světě originálů, 

co všechno změnil černý čtverec 
a proč by někdo kradl pisoár? Na 
takové a mnohé další otázky nabí-
zí odpověď tato vizuálně hravá kni-
ha o moderním umění. Publikace 
poprvé představuje nejvýznamněj-
ší období historie výtvarného umění snadno pochopitel-
nou a zábavnou formou, která zaujme jak děti, tak jejich 
rodiče. Čtenáři se mohou například dozvědět, jaký je roz-
díl mezi galerií a muzeem nebo co je to aukce a depozi-
tář. Knihu vydalo nakladatelství Labyrint.

Dějiny československého 
komiksu 20. století
TOMÁŠ PROKŮPEK, PAVEL 
KOŘÍNEK, MARTIN FORET 
A MICHAL JAREŠ

V posledních letech se tuzem-
ský komiks a obrázkový seriál těší 
zvýšené přízni čtenářů, kritiků i od-
borných badatelů. Dlouho opomí-

jenému, pokud už ne zcela záměrně přehlíženému a ome-
zovanému mediálnímu žánru se dostává pozornosti pro-
střednictvím dílčích publikací či výstav, celistvější histo-
rický přehled ale dosud chyběl. Knihu vydalo nakladatel-
ství Akropolis.

Malé lalulá
CH. MORGENSTERN, 
J. RINGELNATZ, 
H. C. ARTMANN, E. JANDL

V antologii Malé lalulá z nakla-
datelství Archa se sešli čtyři klasi-
ci německého nonsensu: Němci 
Christian Morgenstern a Joachim 
Ringelnatz a Rakušané Hans Carl 

Artmann a Ernst Jandl. Každý z nich stvořil osobitou poe-
zii, kterou spojuje myšlenková hravost a nápaditá práce 
s jazykem. Záměrem editora, básníka a překladatele Rad-
ka Malého bylo představit jejich básně v nových překla-
dech také dětským čtenářům.

Zločin na Starém 
Městě pražském
DANIELA 
KROLUPPEROVÁ

Dobrodružný detektivní román 
odehrávající se za života významné-
ho českého malíře Jakuba Schika-
nedera. K pátrání po původci smr-
ti mladé dívky, která zemřela v dů-
sledku pádu z pavlače, přispěje sám 
Jakub, jenž se stal v dětských letech 

svědkem této tragédie. Jakubovi se děsivá událost vryla 
hluboko do paměti a po letech se mu vybaví další vzpo-
mínky. Co se vlastně tehdy stalo? Knihu vydalo naklada-
telství Albatros.

Škvíry
MARKA MÍKOVÁ

Malá Matylda nemá tušení, 
proč s ní nežije její maminka a kam 
se vůbec poděla, a velice se jí po 
ní stýská. Žije v panelákovém bytě 
s workoholickým tatínkem-režisé-
rem, pere, vaří, nakupuje a uklí-
zí a cítí se velice osamělá. Jedno-
ho dne si ale Matylda při hledání 
sousedčiny zatoulané fretky povšimne pod schody zvlášt-
ní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, světě, 
kde je všechno přátelštější a kde jsou nasyceny její potře-
by. Knihu vydalo nakladatelství Argo.

Pohoršovna
DANIELA FISCHEROVÁ

Tak jako zlobivé děti chodí do 
polepšovny, existuje i pohoršovna 
pro malá strašidýlka, která mají pří-
liš měkké srdce a nechtějí nikoho 
strašit. V jedné třídě se sejde blu-
dička Ťápota, sourozenci Vraždo-
žrava a Mstižer Krutohlavovi, Ježi-

bejby, Sudíček a několik hyperaktivních trpaslíků. A na-
stává jim hotové peklo. Ředitelka pohoršovny se z nich 
totiž snaží udělat řádná strašidla. Knihu vydalo naklada-
telství Mladá fronta.

Bořivoj a blecha
Fló

IVAN BINAR
Blecha Fló se pořád ne a ne ni-

kde usadit, všude je nespokojená, 
ale jen dokud nepotká malého Bo-
řivoje. Ten se zrovna chce vydat na 
cestu kolem světa, a tak vyrazí spo-
lu. Cestou zažijí spoustu dobro-
družství a Bořivoj dokonce získá něco, co moc chtěl. Kni-
hu vydalo nakladatelství Albatros a je určena nejmlad-
ším čtenářům.
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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

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.

dakckce TýTýdenín ku ŠŠKOOOLSTVTVÍ přpřipraar vila proo řřeššititel

NabídkaNabídka
pro všechny školy, pro všechny školy, 

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

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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která škola nebo 
školka získá

až 200 000 Kč  

+ 100 000 Kč  
ve zboží od partnerů    
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Registrujte se na www.domestosproskoly.cz 
Hlasujte pro nejlepší proměny školních toalet. Čtyři základní  
a čtyři mateřské školy získají finanční podporu až 300 000 Kč. 
* Podmínkou je včasná registrace a splnění alespoň jedné aktivity.

před rekonstrukcí po rekonstrukci

Partneři projektu

ZAREGISTRUJTE SE HNED!
Za registraci do 30. 6. 2015 získá každá škola* čistící prostředky Domestos zdarma!


