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1. září
Začal nový školní rok. Do 
mateřských, základních, 
středních a vyšších 
odborných škol chodí letos 
zhruba o 30 tisíc více dětí 
ve srovnání s loňským 
rokem. V základních 
školách bude 882 700 
žáků, z toho prvně svou 
školní docházku zahájilo 
118 000 prvňáčků, 552 700 
žáků navštěvuje 1. stupeň 
základních škol a 330 000 
žáků 2. stupeň. Téměř pět 
set tisíc žáků nastoupilo do 
1. ročníků středních škol.

3. září
Školský výbor poslanecké 
sněmovny projedná 
vládní návrh novely 
zákona, kterým se mění 
zákon č. 563/2004 
Sb., o pedagogických 
pracovnících.

Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy ......................3
Rodiče jsme vtáhli do Hry na dopravu ...........................................................5
Rodilí mluvčí - skvělá motivace pro studium jazyků .....................................11

„Ride, si sapis.“ – „Jsi-li moudrý, vesel se.“ Martialis

Nový školní rok – nové pohledy na staré problémy
Těsně před zahájením nového školního roku se sešli 
představitelé odborového svazu pracovníků školství 
ze všech regionů na společném jednání, jehož se 
zúčastnila i ministryně školství Kateřina Valachová.

S  nástupem nového ve-
dení ministerstva školství 

se mění i  pohled na řadu zá-
měrů a problémů, které české 
školství řeší už řadu let. Jde ze-
jména o  změnu způsobu fi-
nancování regionálního škol-
ství, o zavedení kariérního sys-
tému pro učitele a o společné 
vzdělávání dětí v hlavním vzdě-
lávacím proudu. To zřejmě bu-
dou i tři hlavní témata školního 
roku 2015/2016.

Stranou nezůstává ani pro-
blematika státních maturit, při-
jímacího řízení na střední školy 
či povinného předškolního 
vzdělávání. „Je připravena no-

vela školského zákona, do níž 
se podařilo prosadit jednotné 
státní přijímací zkoušky 
ke středoškolskému 
studiu, což po-
važuji za velký 
úspěch od-
borů,“ uvedla 
místopředsed-
kyně odboro-
vého svazu pra-
covníků školství 
Markéta Seidlová.

Vyjednávání o  stát-
ním rozpočtu zatím nazna-
čují, že rezort školství na tom 
nebude nejhůře. Peníze na-
víc by měly jít na zvýšení platů 

učitelů a ostatních pracovníků 
škol, a co je důležité, měly by 
pokrýt i potřeby zvyšujícího se 
počtu žáků v základních a ma-
teřských školách.

Nyní se diskutuje o tom, ja-
kým způsobem upravit plato-

vou tabulku pro pedagogy.
Odborový svaz 
pracovníků škol-

ství upřednost-
ňuje přidání dal-
šího platového 
stupně k  do-
savadním pěti 
tak, aby ti nej-

zkušenější uči-
telé byli za svou 

práci kvalitně oce-
něni. Jestliže se to nepodaří, 
pak by se mělo přidávat dife-
rencovaně tak, aby se zvětšily 
rozdíly mezi jednotlivými pla-

tovými stupni. Postupně by se 
tak narovnala platová tabulka, 
která byla po zásazích z let ex-
ministra Josefa Dobeše značně 
deformována.

„Naším záměrem je, aby se 
celé tříprocentní navýšení ob-
jemu mzdových prostředků 
promítlo do tarifních, tedy zá-
kladních platů, do nároko-
vých složek,“ zdůraznil před-
seda ČMOS pracovníků škol-
ství František Dobšík.

Školské odbory oceňují, že 
ministryně školství má zájem 
na dobré komunikaci a spolu-
práci obou partnerů. „Chceme 
záměrům ministerstva školství 
nastavit zrcadlo,“ dodal Fran-
tišek Dobšík, „chceme posky-
tovat kvalitní odbornou zpět-
nou vazbu.“

Karla TONDLOVÁ
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Studium zdarma
Čtyři fakulty Univerzity 
Karlovy nabízí uprchlíkům, 
kteří získají azyl a právo 
pobytu na území České 
republiky, odpuštění 
školného v placených 
studijních programech 
v anglickém jazyce. 
Podmínkou přijetí je 
úspěšné absolvování 
přijímacího řízení. čtk

Výuková hra
Výuková simulace 
Československo 38–89: 
Atentát, kterou vyvinuli 
odborníci z Filozofické 
a Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze ve spolupráci 
s Ústavem pro soudobé 
dějiny Akademie věd 
ČR, získala první cenu 
v prestižní soutěži 
Games Learning Society 
Showcase 2015, pořádané 
v americkém Madisonu. šv

Nové soukromé školy
Od září 2016 by 
v Pardubicích mohly 
začít fungovat tři nové 
soukromé základní školy. 

Radní dali souhlas s jejich 
působením na území města. 
Všechny budou vyučovat 
netradičním způsobem. 
V Pardubickém kraji je 252 
základních škol, z toho 
jsou čtyři soukromé a jedna 
církevní. čtk

Nový web
Vstupní bránu pro hledání 
informací z dějin Moravy 
představili odborníci 
z Ústavu evropské 
etnologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. 
Jejich Geografický 
informační systém tradiční 
lidové kultury mapuje 
materiály z let 1750 až 
1900. Využívat jej mohou 
odborníci, pedagogové 
různých úrovní nebo také 
laici. Více na www.
gistralik.muni.cz.

„Letos se na první školní den docela těším. Naši říkali, že učitelé si zaslouží vylískat za to, jak „Letos se na první školní den docela těším. Naši říkali, že učitelé si zaslouží vylískat za to, jak 
nám přáli prázdniny plné sluníčka!“nám přáli prázdniny plné sluníčka!“

Zápisník

R d í d li hl j ji h
KR

ES
BA

: M
ila

n 
KO

C
M

Á
N

EK

Poznačte si do kalendáře: školní rok 2015-2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve všech základních školách, středních ško-

lách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve dru-

hém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Jarní prázdniny jsou stanoveny takto:

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. 

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Ministerstvo školství slibuje
Půl miliardy korun na 

podporu sportování dětí 
a  mládeže, včetně podpory 
sportu ve školních druži-
nách, tříprocentní navýšení 
platů zaměstnanců školství, 
konec propouštění peda-
gogů na prázdniny, asistenti 
pedagoga na celý školní rok 
– to vše garantuje minister-

stvo školství od roku 2016. 
Ministryně školství Kateřina 
Valachová na své tiskové 
konferenci zveřejnila i  další 
záměry svého rezortu. Pa-
tří mezi ně návrh na snížení 
úvazků ředitelů mateřských 
a  malotřídních škol, po-
vinná, centrálně zadávaná 
přijímací zkouška na střední 

školy od školního roku 
2017-2018, státní zkouška 
z  matematiky pro některé 
obory vzdělávání od škol-
ního roku 2020-2021 a  za-
vedení povinné předškolní 
docházky od pěti let s mož-
ností individuálního vzdělá-
vání od roku 2017.

oš

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2. 
– 7. 2.
2016

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

8. 2. 
– 14. 2.
2016

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2. 
– 21. 2.
2016

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pracha-
tice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomu-
tov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

22. 2. 
– 28. 2.
2016

Benešov, Beroun, Rokycany, České 
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí 
nad Orlicí, Ostrava-město

29. 2. 
– 6. 3.
2016

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, 
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Prostějov, Karviná

7. 3. 
– 13. 3.
2016

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, 
Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
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Od nástupu nové ministryně školství Kateřiny VALACHOVÉ uplynuly více jak 
dva měsíce. Po svém jmenování do funkce mimo jiné uvedla, že chce pokra-
čovat v navyšování platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, pod-
porovat jejich další vzdělávání, nastavit kariérní systém pro učitele s  jasnou 
motivační složkou a dokončit reformu financování regionálního školství. Jak 
se jí daří tyto úkoly plnit?
„Za klíčové pokládám, že se 
mi podařilo vyjednat navýšení 
finančních prostředků pro ná-
růst nových výkonů – celých 
1,5 miliardy korun –, což po-
kládám za úspěch. Můžeme 
tak jako vláda České repub-
liky stoprocentně garanto-
vat, že učitelé i nepedagogičtí 
pracovníci skutečně pocítí na 
svých výplatních páskách ná-
růst platů,“ uvedla ministryně 
školství Kateřina Valachová na 
setkání s  členy Českomorav-
ského odborového svazu pra-
covníků školství. Podle ní by 
tedy rezort školství měl mít 
nejen na tříprocentní navýšení 
platů, ale i dostatek financí na 
zhruba 30 tisíc dětí, které v le-
tošním školním roce ve srov-
nání s  loňským přibydou do 
škol.
Pracovní podmínky učitelů 
chce K. Valachová zlepšovat 
i prostřednictvím hlubší a kon-
krétnější spolupráce se zřizova-
teli škol. Ti by měli dát minis-
terstvu školství záruky, že bu-
dou finančně podporovat pro-
fese, které do školství patří, 
například sociální pracovníky, 
psychology, ale i  nepedago-
gické profese. Cílem je pomoci 
učitelům, aby nemuseli v rámci 

své profese nahrazovat pozice, 
které jim nenáleží.
Zlepšit finanční ohodnocení 
učitelů přineslo i  vyjednávání 
ministerstva školství s minister-
stvem práce o nové platové ta-
bulce pro pedagogy. Ta bude 
platit od listopadu letošního 
roku a mimo jiné i  lépe ocení 
pedagogy s  dlouhole-
tou praxí.
„Máme i finanční 
prostředky na 
podporu zá-
jmových akti-
vit, které reali-
zují učitelé, ale 
které často ne-
jsou ohodnoceny, 
a  to buď proto, že 
v  rámci školy na to ne-
jsou objektivně prostředky, 
nebo ředitel k těmto aktivitám 
učitelů nad rámec jejich povin-
ností nepřihlíží. A nemělo by se 
jednat jen o podporu sportov-
ních aktivit, ale zájmových ak-
tivit v  širším slova smyslu. Od-
měna za tyto aktivity by měla 
být systémově ošetřena, a  to 
opět ve spolupráci se Svazem 
měst a obcí České republiky,“ 
konstatovala K. Valachová. 
Další chystanou podporou 
jsou finanční investice do míst, 

kde nejsou dostatečné kapa-
city pro umístění dětí do  ma-
teřských a  základních škol. 
„Bude se jednat o cílenou pod-
poru, nikoliv plošnou,“ zdůraz-
nila K. Valachová. Podpořit pak 
chce i školní družiny.
Reforma financování regio-
nálního školství – problém, 

který se řeší již několik 
let, ale zatím bez vý-

sledku. Na tom, 
že je stávající 
systém finan-
cování na žáka 
přežitý, je ši-
roká shoda. Jak 

ale tento systém 
změnit, na tom 

zatím shoda není. 
Přesto, podle svých slov, 

chce ministryně školství před-
stavit změnu financování škol 
a školských zařízení vládě v lis-
topadu. Do té doby chce ale 
s  chystanou změnou sezná-
mit i  všechny zainteresované 
strany.
Od letošního školního roku 
měl být v  některých školách 
pilotně ověřován kariérní sys-
tém pro učitele. To již neplatí. 
Podle vyjádření K. Valachové 
je sice kariérní systém údajně 
hotov, ale nepoužitelný. „Ně-

které jeho výstupy jsou v praxi 
realizovatelné a  již se uplat-
ňují, jako celek se ale využít 
nedá,“ uvedla ministryně škol-
ství. Do konce letošního roku 
chce proto předložit novelu, 
která by problémy s ním spo-
jené řešila. „Jsem si vědoma 
toho, že učitelé jsou nejhůře 
odměňováni ze zaměstnanců 
státní služby, překvapivě pro 
mě i  ve srovnání se zaměst-
nanci ve zdravotnictví, a  udě-
lám vše pro to, aby se jejich fi-
nanční podmínky zlepšily,“ slí-
bila K. Valachová na jednání se 
školskými odbory.
Pedagogickou profesí v  sou-
časné době také silně hýbe 
slovo inkluze. Toto slovo ale 
ministryně školství „zaká-
zala“ na ministerstvu použí-
vat. Podle ní jde o  společné 
vzdělávání dětí, a  to přede-
vším v  hlavním vzdělávacím 
proudu, ale i  ve speciálních 
školách. Aby se mohla no-
vela školského zákona, para-
graf 16, začít ve školách reali-
zovat, jsou nutné finanční pro-
středky. „Na jeho rozjezd, na 
založení a  nastavení systému, 
v první fázi na vznik a podporu 
poradenských zařízení, potře-
bujeme 80 milionů korun. Tyto 
peníze se budu snažit ještě zís-
kat,“ řekla K. Valachová a do-
dala, že je přesvědčena o tom, 
že každé dítě má mít zajištěné 
podmínky pro své vzdělávání 
a pro svůj úspěšný život.

Olga ŠEDIVÁ
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Učitelé nesmějí být nejhůře placení zaměstnanci státní správy

„Víme, jak mnohdy 

situace v rodinách 

vypadá. Když 
nepomůžou dětem 

učitelé, nepomůže jim 

nikdo. Za to si učitelé 

zaslouží ocenění. 

A to se budu snažit 

zajistit.“
KATEŘINA VALACHOVÁ
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Ke způsobu výběru odborových členských příspěvků srážkami z platu
1) V §  146 písm.  c) plat-
ného znění zákoníku práce je 
stanoveno:
„Srážky ze mzdy smějí být 
provedeny jen k úhradě člen-
ských příspěvků zaměstnance, 
který je členem odborové or-
ganizace, bylo-li to sjednáno 
v  kolektivní smlouvě nebo na 
základě písemné dohody mezi 

zaměstnavatelem a  odboro-
vou organizací a  souhlasí-li 
s tím zaměstnanec, který je čle-
nem odborové organizace.“
2) Podkladem (podmínkou) pro 
provádění těchto srážek tedy je
a) hromadná dohoda o  sráž-
kách z platu (mzdy) uzavřená 
mezi odborovou organizací 
a zaměstnavatelem,

b) souhlas zaměstnance, který 
je členem odborů.
ad a) Dohodu o  srážkách 
z platu (mzdy) je možno uza-
vřít v rámci kolektivní smlouvy. 
Ve vzoru kolektivní smlouvy 
vypracovaném MŠMT 
a ČMOS PŠ a publi-
kovaném ve Věst-
níku MŠMT sešit 
2/2014 se s touto 
eventualitou po-
čítá. V části I/4 to-
hoto vzoru se sta-
noví: „Zaměstnavatel 
se zavazuje provádět sráž-
kou z platu úhradu členských 
příspěvků zaměstnanců – 
členů odborového svazu a po-
skytovat pověřeným zástup-
cům odborů informace ne-
zbytné pro ověření správnosti 
výše těchto příspěvků za pod-
mínky, že k  těmto opatřením 
bude dán předchozí písemný 
souhlas těchto zaměstnanců.“
K  provádění srážek z  platu 
(mzdy) může být uzavřena 
i  jiná, samostatná dohoda 

mezi odborovou organizací 
(která působí u  zaměstnava-
tele) a zaměstnavatelem.
ad b) Druhým podkladem 
(podmínkou) pro provádění 
srážek z  platu (mzdy) je sou-

hlas zaměstnance, který 
je členem odboro-

vého svazu. Záko-
ník práce nevy-
žaduje písemnou 
formu tohoto sou-
hlasu, lze ji však 

doporučit. Pro pro-
vádění srážek musí být 

ve vztahu ke každému za-
městnanci kumulativně spl-
něny obě podmínky (hro-
madná dohoda a  souhlas za-
městnance – člena odborů).
3) Vzhledem k požadavku co 
nejnižších nákladů na agendu 
výběru členských příspěvků se 
doporučuje, aby odborová or-
ganizace dohodla se zaměst-
navatelem odvod sražených 
členských příspěvků jednou 
souhrnnou platbou.

Vít BERKA

Školské odbory: informace, fakta, argumenty

Dohoda mezi odborovou organizací 
a zaměstnavatelem o výběru členských příspěvků 

srážkami z platu uzavřená podle ustanovení 
§ 146 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dohoda mezi odborovou organizací 
a zaměstnavatelem o výběru členských příspěvků 
srážkami z platu
uzavřená podle ustanovení § 146 zákoníku práce

Zaměstnavatel  ....................................................................,
za kterého jedná ředitel:  .....................................................
a
odborová organizace  .........................................................,
za kterou jedná:  ..................................................................

uzavřeli tuto dohodu:

1. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážku členských 
příspěvků zaměstnance – člena ČMOS PŠ z platu (mzdy) 
tohoto zaměstnance. Podmínkou platnosti tohoto ustano-
vení je souhlas každého ze zaměstnanců s prováděním 
takovéto srážky z platu k úhradě členských příspěvků. Tento 
souhlas může zaměstnanec vyjádřit vůči zaměstnavateli 
i vůči odborové organizaci. Srážku provede zaměstnavatel 
na účet č. ……. vždy k ….. dni v měsíci.

2. Výši členských příspěvků, které budou sráženy z platu 
(mzdy) zaměstnance podle odstavce 1, nebo způsob stano-
vení této výše a každou jejich změnu oznámí odborová orga-
nizace zaměstnavateli nejpozději jeden měsíc před termí-
nem výplaty platu (mzdy), od kterého má být srážka z platu 
(mzdy) prováděna.

3. Zaměstnavatel se zavazuje provádět tuto srážku z platu 
(mzdy) zaměstnance ve výši a způsobem oznámeným podle 
odstavce 2.

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
Uzavírá se na dobu neurčitou a lze ji vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou druhému účastníku dohody s tříměsíční 
výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

V …………………….. dne …………………….

……………………………… ………………………………
 odborová organizace zaměstnavatel

Souhlas zaměstnance s výběrem členských příspěvků 
srážkami z platu (mzdy)

Souhlas zaměstnance s výběrem členských příspěvků 
srážkami z platu (mzdy)

Zaměstnanec: …………….. (jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště) prohlašuje, že je členem odborové orga-
nizace ………………

Zaměstnanec souhlasí s tím, aby členské příspěvky odborové 
organizaci, jíž je členem, prováděl zaměstnavatel formou 
pravidelných srážek z platu (mzdy) zaměstnance, a to na 
účet určený základní organizací ČMOS PŠ.

V případě, že je výše členského příspěvku odvozena od výše 
platového tarifu nebo jiné části platu (mzdy) zaměstnance, 
zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel poskytoval 
odborové organizaci, jejímž je členem, údaj o výši jeho pla-
tového tarifu nebo jiné části platu (mzdy), z něhož byla 
srážka provedena.

V ……………………….. dne ………………….

 
…………………………………………….
 zaměstnanec
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Rodiče našich předškoláků jsme vtáhli do Hry na dopravu
Dopravní výchova prolíná programem Mateřské 
školy Bruslička v Klášterci nad Ohří po celý rok. Ten-
tokrát mateřská škola připravila Hru na dopravu, 
a to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

Impuls k přípravě akce jsme do-
stali na konferenci na téma do-

pravní výchova v mateřské škole. 
Získali jsme nové nápady pro 
dopravní výchovu a  dozvěděli 
jsme se o  zajímavém projektu 
Chraňme naše děti. Poté jsme 
ve školce připravili týden bez-
pečnosti, kdy nás navštívili hasiči 
a policie. Děti ve třídách praco-
valy na nejrůznějších aktivitách – 
kreslily, vytvářely koláže, hrály si 
na dopravním hřišti.

Soutěž na zahradě
V rámci světového týdne bez-

pečnosti byla vyhlášena sou-
těž pro mateřské školy – připra-
vit alespoň jednu akci pro třídy 
či veřejnost. Neváhali jsme a při-
hlásili se. Při přípravě jsme se za-
mýšleli hlavně nad tím, jak do 
akce vtáhnout rodiče, protože 
právě přes děti je možné vycho-
vávat i dospělé. Akci jsme s  ce-
lým kolektivem školky připravili 
na školní zahradu, kde máme 
svět dopravy. Vše vypuklo odpo-
ledne, když si rodiče začali chodit 
pro děti. Na školní zahradě jsme 
připravili soutěž Hra na dopravu, 
několik stanovišť s  úkoly, které 
měli rodiče společně se svými 
dětmi projít a splnit. Na zahradě 
byly zároveň vystavené všechny 
obrázky z dopravy, o které jsme 
si předtím vyprávěli s dětmi. Na 
obrázcích bylo, jak přecházet 
správně vozovku, jak být viděn, 

jak se pohybovat na vozovce 
a v okolí vozovky. Obrázky si děti 
po příchodu na zahradu znovu 
prošly a připomněly.

Řidičák pro předškoláky
Děti na startu dostaly svůj ři-

dičský průkaz, do kterého se za-
znamenávalo splnění každého 
úkolu. Hned na startu čekalo 
děti skládání puzzle společně 
s  rodiči, jednalo se o  dopravní 
značky. Potom se přešlo k  do-
pravnímu prostředku, koloběžce 
nebo autíčku. Děti si oblékly re-
flexní vestičky, aby byly během 
jízdy dobře vidět, nezapomněly 
také na ochrannou přilbu. Úko-
lem dětí na koloběžce bylo pro-
jet slalomovou dráhu postave-
nou na „silnici“, menším dě-
tem v  autíčku pomáhala ma-
minka nebo tatínek. Provoz na 
naší silnici byl sice zastavený, ale 
přes silnici vedl přechod, přes 
který chodili chodci – naši malí 
pomocníci. Děti si tak procvičily 
zásady bezpečného pohybu při 
přecházení vozovky.

Potom děti proběhly tunelem 
a  nasedly do vláčku, kde je už 
čekal náš nefalšovaný průvodčí 
s  čepicí a  plácačkou. Vláček je 
dovezl k  dalšímu úkolu, kterým 
bylo správné určení dopravního 
prostředku, kde se který po-
hybuje – na silnici, ve vodě, ve 
vzduchu. Děti doplňovaly dře-
věné obrázky z našich skládaček 

na velký výkres krajiny. Pokud si 
nevěděly rady, měly s sebou ro-
diče, kteří vždy ochotně pora-
dili. Další disciplínou bylo sestavit 
semafor. Na trávě ležely tři ba-
revné obruče a děti měly za úkol 
z nich určit barvy tak, jak jdou za 
sebou.

Děti radily rodičům
Na závěr děti společně s  ro-

diči vyplnily malý dotazníček na 
téma: Mámo, táto, budeme si 

povídat, co je správně. Otázky 
se týkaly výbavy cyklisty, oble-
čení účastníka silničního pro-
vozu, chování řidiče u přechodu, 
jízdy po městě, používání pásů 
v autě, ale třeba i toho, kdo po-
může při dopravní nehodě, koho 
je třeba zavolat. Bylo zajímavé 
pozorovat, jak děti radí rodi-
čům, co mají napsat – a  občas 
se i ozvalo: „Ale tati, ty to děláš 
trochu jinak.“ Možná od teď bu-
dou děti své rodiče trochu víc hlí-

dat. Po splnění všech úkolů dítě 
předložilo svůj řidičský průkaz se 
záznamy a dostalo odměnu. Jed-
nou z odměn byl i reflexní prvek 
na oblečení, aby si děti uvědo-
mily, že musí být viděny. A  je 
jedno, jestli jedou na kole, nebo 
jdou po ulici.

Znalosti zůstanou
Akce se těšila velkému zájmu. 

Připravovali ji v podstatě všichni 
pracovníci školky, ale zapojily 

se zejména děti, ať už svými vý-
kresy, které byly vystavené na za-
hradě, nebo jako malí, ale důle-
žití pomocníci při samotné akci. 
Rodiče o  celém projektu Bez-
pečná školka a akci Hra na do-
pravu věděli dopředu, ale účast 
byla zcela dobrovolná. Sou-
těžních disciplín se zúčastnilo 
57  dětí se svými rodiči a  často 
i  sourozenci. A protože pro ně-
koho přišli rodiče oba nebo ba-
bička s  dědou, celková účast 
všech osob byla přes 150. Nebyl 
žádný dospělák, který by s dítě-
tem do akce nešel. A  výsledek 
byl vidět – rozzářené oči dětí, 
pochvala od rodičů, ale hlavně 
pěkně vyřešené úkoly těmi nej-
menšími, kteří si tyto znalosti po-
nesou dál.

Alena TUČÍMOVÁ

Kontakt:
Dagmar Megová
MŠ Bruslička
Souběžná 205
Klášterec nad Ohří
ms.megova@seznam.cz
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Kdy má být zařazena výuka plavání?
Do kterých ročníků základní školy má být zařazena 
výuka plavání? Jaký předpis to upravuje?

V  §  2 odst.  3 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základ-

ním vzdělávání a  některých 
náležitostech plnění povinné 
školní docházky se stanoví:

„Pokud škola zařadí do 
školního vzdělávacího pro-
gramu základní plaveckou 
výuku, uskutečňuje ji v  roz-
sahu nejméně 40 vyučova-
cích hodin celkem během prv-
ního stupně.“ Žádnou další 
podrobnější úpravu právní 
předpisy neobsahují a  pone-
chávají řešení na řediteli školy. 
MŠMT vydalo metodický po-
kyn k  zajištění výuky plavání 
v základních školách. V čl. I to-
hoto pokynu je uvedeno: 
„Podle §  2 odst.  3 vyhlášky 
č.  48/2005 Sb., o  základním 

vzdělávání a některých náleži-
tostech plně ní povinné školní 
docházky, ve znění vyhlášky 
č. 256/2012 Sb., pokud škola 
zařadí do školního vzděláva-
cího programu zá-
kladní plaveckou 
 výuku, uskuteč-
ňuje ji v  roz-
sahu nejméně 
40  vyučova-
cích hodin 
celkem bě-
hem prvního 
stupně. Rám-
cový vzdělávací 
program pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) stanoví 
jako součást obsahu vzdělá-
vacího oboru Tělesná výchova 
i  plavání, které je zařazeno 

jako učivo. Skutečnost, zda 
bude výuka plavání v dané zá-
kladní škole uskutečňována 
podle vyhlášky č.  48/2005 
Sb., záleží na tom, zda je za-
řazena do školního vzdělá-
vacího programu dané školy. 
Škola ji zařadit může, ale ne-

musí. Z  důvodu zajištění 
efektivity výuky pla-

vání se doporu-
čuje její zařazení 
do dvou po sobě 
jdoucích roč-
níků 1.  stupně 
ZŠ v  minimálním 

rozsahu 20  vyu-
čovacích hodin 

v jednom ročníku.
Výuka plavání (pokud je 

realizována) je součástí vzdě-
lávání v  základní škole a  od-
povědnost za to, že vzdělá-
vání je poskytováno v  sou-
ladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a  příslušnými 
vzdělávacími programy, nese 
ředitel základní školy (§ 164 
odst. 1 písm. b) školského zá-
kona). Ten také musí ověřit 
(a  ve smlouvě ošetřit) dodr-
žování hygienických podmí-
nek ze strany zařízení urče-
ného pro výuku plavání, od-
bornou úroveň poskytované 
výuky, podmínky pro zajištění 
bezpečnosti a  ochrany zdraví 
žáků. Vít BERKA

Vznikne zaměstnanci nárok na odstupné?
Zaměstnanec v pracovním poměru má u téhož za-
městnavatele uzavřenu i dohodu o pracovní činnos-
ti. Pracovní poměr skončí z organizačních důvodů, 
dohoda nadále trvá. Vzniká zaměstnanci nárok na 
odstupné?

V  §  68 odst.  1 zákoníku 
práce se stanoví: „Bude-li 

zaměstnanec po skončení pra-
covního poměru konat práci 
u  dosavadního zaměstnava-
tele v pracovním poměru nebo 
na základě dohody o pracovní 
činnosti před uplynutím doby 
určené podle počtu násobků 
průměrných výdělků, z  nichž 

byla odvozena výše odstup-
ného, je povinen tomuto za-
městnavateli vrátit odstupné 
nebo jeho poměrnou část.“

Vzniká tedy otázka, jak 
(a  jestli vůbec) aplikovat pro 
uvedený případ citované zá-
konné ustanovení. Odpověď 
vychází z  hojně uplatňované 
výkladové praxe.

Samotná okolnost, že za-
městnanci trvá u  zaměst-
navatele další pracovně-
právní vztah, neznamená, že 
mu právo na odstupné ne-
vznikne, a  nezakládá ani 
jeho povinnost odstupné za-
městnavateli vrátit. Z §  68 
odst.  1 zákoníku práce vy-
plývá, že povinnost k vrácení 
odstupného má zaměstnanec 
tehdy, kdy byly novým pra-
covněprávním vztahem (pra-
covním poměrem, dohodou 
o pracovní činnosti) k  témuž 
zaměstnavateli zhojeny dů-

vody, pro které mu bylo od-
stupné poskytnuto, to je 
kompenzace ztráty zaměst-
nání. Jestliže zaměstnanec 
před skončením pracovního 
poměru pracoval ve více pra-
covněprávních vztazích u jed-
noho zaměstnavatele, trvání 
jednoho z nich (v daném pří-
padě dohoda o pracovní čin-
nosti) mu z  hlediska účelu 
odstupného nijak nenahra-
zuje ztrátu druhého. Nárok 
na odstupné za této situace 
zaměstnanci vzniká.

Vít BERKA

Nárok 
na dovolenou
Kdy vzniká zaměst-
nanci nárok na dovo-
lenou?

V § 214 zákoníku práce 
se stanoví, že zaměstnanci, 
jemuž nevzniklo právo na 
dovolenou za kalendářní 
rok ani na její poměrnou 
část, protože nekonal v ka-
lendářním roce u téhož za-
městnavatele práci ale-
spoň 60 dnů, přísluší dovo-
lená za odpracované dny 
v  délce 1/12 dovolené za 
kalendářní rok za každých 
21 odpracovaných dnů 
v  příslušném kalendářním 
roce. Za odpracovaný den 
se považuje den, v  němž 
zaměstnanec odpracoval 
převážnou část své směny 
s tím, že části směn odpra-
cované v různých dnech se 
nesčítají. Znamená to, že 
zaměstnanci může vznik-
nout právo na jednu dva-
náctinu dovolené, pokud 
odpracoval 21 až 41 dní, 
nebo dvě dvanáctiny do-
volené, pokud odpracoval 
42 až 59 pracovních dnů. 
Jakmile totiž zaměstnanec 
splní podmínku odpraco-
vání 60 pracovních dnů, 
vzniká mu právo na dovo-
lenou za kalendářní rok, 
případně na její poměrnou 
část. Vít BERKA
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Slet hrdliček po čtyřiceti letech
Základní škola A. Hrdličky, 

Ostrava-Poruba slavila čty-
řicátiny. Jaká je? Jak ji vidím? 
Jako ženu, která je ve 40 le-
tech stále mladá a  přesto už 
zkušená. I jako ženu, která se 
do nového vrhá po hlavě, ale 
přesto myslí na zadní vrátka. 
Ženu, která je moderně oblék-
nutá, a přesto je tradiční.

Je mladá svým duchem, za-
městnává mladé pedagogy 
s  novým, moderním pohle-
dem na svět kolem sebe, na 
výuku, na předávání infor-
mací nastupující generaci 
žáků. Používá moderní vyu-
čovací metody, moderní tech-
niku, jako jsou počítače, di-

aprojektory, výukové pro-
gramy, interaktivní tabule, 
elektronické třídní knihy i žá-
kovské knížky. V  duchu se 
však vrací ke Komenskému 
a jeho zásadám, dá na kouzlo 
a  moc rozhovoru. Ví, že člo-
věk musí být rozvíjen a vzdě-
láván komplexně, ve všech 
oblastech života.

Škola je dlouhodobě za-
měřená na výuku cizích ja-
zyků. Spolupracuje s  PdF Os-
travské univerzity, španělskou 
školou IES Julio Caro Baroja, 
Pamplona, Navarra. Je part-
nerskou školou jazykové školy 
Hello a  přípravným centrem 
registrujícím kandidáty z  řad 

dětí na mezinárodní zkoušky 
CAMBRIDGE ESOL.

Výčet všech aktivit „hrdli-
ček“ by byl velmi obsáhlý (pří-
rodovědné, sportovní, jazy-
kové, literární, pěvecké a  jiné 
soutěže).

Tyto dovednosti se snažili 
nejen žáci, ale i  pedagogové 
prodat na slavnostní akademii. 
Představily se zde talenty 
z různých oborů a oblastí. Na-
příklad taneční, sportovní, ky-
nologické, pěvecké i hudební. 
Poděkování sklízely potleskem 
nejen od rodičů, prarodičů, ale 
také bývalých žáků, pedagogů 
a přátel školy.

Za rodiče Hana ČMIELOVÁ

Do dalších let přejeme vitalitu, zdraví a optimismus
Náš milý kolega Ladislav 

Obůrka sice již v  červnu 
oslavil významné jubileum, 
přesto mu chceme ještě jed-
nou popřát mnoho zdraví 
a  všichni čtenáři Týdeníku 

ŠKOLSTVÍ jistě s námi.
Oslavy 92 let nejstaršího 

člena ČMOS PŠ Ing. Ladislava 
Obůrky z  Klentnice proběhly 
23. června. Na malé oslavě mu 
popřáli mnoho zdraví a spoko-

jenosti předseda svazu Franti-
šek Dobšík, místopředsedkyně 
Markéta Seidlová, předseda 
OROS PŠ Břeclav Leopold Krá-
lík a  člen oblastní rady Fran-
tišek Škápík. Ladislav Obůrka 

působil řadu let v  republiko-
vém výboru profesní sekce 
středních škol a posléze sekce 
seniorů a  byl i  dlouholetým 
členem oblastní rady v  Břec-
lavi. O dění ve svazu se dál živě 
zajímá, a pokud mu to zdraví 
dovolí, účastní se i  akcí pořá-
daných pro seniory.

Leopold KRÁLÍK

Poděkování
Byla jsem jednou z  těch, 

kteří na sjezdu Česko-
moravského odborového 
svazu pracovníků školství 
převzali z  rukou předsedy 
našeho svazu Františka 
Dobšíka ocenění u  příleži-
tosti 25. výročí ČMOS pra-
covníků školství. Bylo to 
pro mne takové překva-
pení, že jsem se nezmohla 
ani na slova díků.

Volím alespoň tuto cestu 
poděkování všem, kteří mě 
nejen navrhovali na toto 
ocenění, ale kteří mi po 
dobu pěti volebních období 
dávali důvěru a  podporo-
vali mě jako členku revizní 
komise odborového svazu 
a  revizní komise konfede-
race odborových svazů. Po-
děkování patří také pracov-
níkům sekretariátu ČMOS 
za ochotu při poskytování 
materiálů potřebných k pro-
vádění revizí.

Marie POLÁKOVÁ

V Šumperku převzali nejlepší žáci prestižní ocenění
Jak se rodí tradice na pod-

poru technického vzdělá-
vání středoškoláků?

Třeba tak, jak se o  to po-
kusili ve Střední škole že-
lezniční, technické a  služeb 
v  Šumperku v  závěru uplynu-
lého školního roku. V  zapl-
něném hledišti Divadla Šum-
perk se v červnu sešli přizvaní 
hosté, žáci a jejich učitelé, aby 
se stali svědky slavnostního 
předávání prestižních cen nej-
lepším žákům daného oboru 
vzdělávání.

Výhodu měli letos zejména 
ti, kteří se úspěšně umístili 
v  okresních, krajských, ale 

i  celostátních kolech odbor-
ných soutěží. Kdo chce být 
dnes nejlepší, musí podávat 
jak v teorii, tak i praxi mimo-
řádné výkony. Přímo z rukou 
přizvaných hostů, například 
představitelů města Šum-
perka, převzalo prvních de-
vět finalistů svůj čestný titul 
Nejlepší žák oboru pro rok 
2015. Jde o  středoškoláky 
nadané, talentované, řeme-
slně velmi zručné, kteří dlou-
hodobě dosahují příkladných 
vzdělávacích výsledků ve 

škole, popřípadě na odbor-
ném pracovišti.

A jak hodnotí první ročník 
slavnostního udílení cen ředi-
telka Střední školy železniční, 
technické a  služeb v  Šum-
perku Mgr. Irena Jonová? 
„Usilovali jsme o  to, aby pro-
gram pobavil mladé a  nepo-
horšil dospělé. Chtěli jsme, 
aby to pro oceněné byl den, 
na který nezapomenou, aby 
byl velkolepý, důstojný a  zá-
bavný zároveň.“

Stanislav JUGA
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V projektu byly realizovány tyto díl í ak  vity:

Rodilí mluv í do škol
Ve více než 200 základních školách v celé R bylo zapojeno v rámci projektu • 141 rodilých 
mluv í pro anglický, n mecký a francouzský jazyk, kte í svými ak  vitami podpo ili v hodinách 
cizích jazyk , v ostatních p edm tech i mimo výuku p es 31  síc žák .

Pilotn  jsme zavedli a ov ili • centralizovaný systém kaskádovité podpory rodilých mluv í 
a škol (metodické, odborné, vzd lávací i organiza ní), který by mohl v budoucnu sloužit jako 
metodický a koncep ní návod pro systémovou práci s rodilými mluv ími v eských školách.

Podpora internacionalizace škol
Cyklus seminá  (Grantové p íležitos   - Finan ní zdroje a možní partne i, P íprava a realizace 
projekt , Vedení projekt ) a konzultace k tvorb  projektových žádos  , k fungování školního 
projektového systému a k mezinárodním ak  vitám škol.
Vzd lávání absolvovalo 80 u itel  a u itelek základních škol z celé R.

Cizí jazyky pro život
Rozvoj cizojazy ných a interkulturních kompetencí žák  a u itel

základních škol zavád ním rodilých mluv ích a metody CLIL
Financováno z Evropského sociálního fondu (Opera ního programu

Vzd lávání pro konkurenceschopnost) a státního rozpo tu eské republiky
Registra ní íslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006

Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Schválené náklady projektu: cca 56 milion  K
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Brána jazyk  – jazykové vzd lávání
Prezen ní jazykové kurzy • se zam ením na aplikaci metody CLIL pro u itele nejazykových 
p edm t  v 13 krajích R (38 kurz  angli  ny a 1 kurz francouzš  ny), které absolvovalo 
480 pedagogických pracovník .

Individualizovaný ízený blended learning zam ený na rozvoj ústních komunika ních • 
dovednos   a zavád ní metody CLIL (na základ  výsledku ve ejné zakázky pilotn  zaveden 
a ov ován výukový systém DynEd). Do pilotního zavedení a ov ení bylo zapojeno 1.200 žák  
(89 t íd) a 72 u itel  z 24 základních škol.

Nebojte se CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka odborného p edm tu 

a cizího jazyka)

Propagace metody CLIL, odbourávání ned v ry a podpora škol i u itel  p i jejím širokém • 
zavád ní (návody, jak na to pro za ínající i pokro ilé, pro u itele CJ i „nejazyká e“, jak orientovat 
školu na CLIL).

Metodické vedení a vzd lávání rodilých mluv í k využívání a zavád ní CLIL ve školách, kde • 
p sobí, a odborná a vzd lávací podpora u itel  p i popularizaci a využívání této metody.

Realizací 80 seminá , ukázkových hodin nebo akcí na klí  pro školy a 200 konzultací bylo 
v rámci projektu podpo eno 250 u itel  základních škol v celé R a v následné výuce 5.000 žák  
v hodinách vedených metodou CLIL.
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Je výpověď neplatná?
Zaměstnankyni byla doručena výpověď z  důvodu 
pozbytí zdravotní způsobilosti. Osm dní po uplynu-
tí výpovědní doby přinesla lékařskou zprávu, podle 
níž byla v den skončení pracovního poměru těhot-
ná, a tvrdí, že pracovní poměr neskončil.

Pokud bude na základě lé-
kařského potvrzení proká-

záno, že zaměstnankyně byla 
ke dni, ke kterému měl uply-
nutím výpovědní doby skončit 
pracovní poměr, těhotná, ne-
lze dovodit jiný závěr, než že 
ke skončení pracovního po-
měru ještě nedošlo a tento po-
řád trvá.

Jak totiž vyplývá z  povahy 
zmíněné ochranné doby 
a rovněž tak z judikatury Nej-
vyššího soudu, pro uplatnění 

právní úpravy zákazu výpo-
vědi včetně případu prodlu-
žování pracovního poměru 
dle ustanovení §  53 odst.  2 
zákoníku práce není rozho-
dující, zdali v  předmětném 
okamžiku zaměstnavatel či 
zaměstnankyně o  těhoten-
ství věděli, či nikoliv. Proto 
nemůže účinkům této právní 
úpravy zabránit ani fakt, že 
ke zjištění těhotenství za-
městnankyně došlo až po 
dni, k  němuž by jinak – ne-

být ochranné doby – pracovní 
poměr skončil.

V této souvislosti je třeba 
poznamenat, že z  lékařského 
potvrzení by mělo vyplývat, 
kdy nejspíše došlo k  početí 
dítěte a  kdy tedy těhoten-
ství jako ochranná doba za-
čalo. To má význam pro ur-
čení, kdy se běh výpovědní 
doby přerušil a kolik kalendář-
ních dnů jejího trvání tak do-
běhne po skončení ochranné 
doby (resp. ochranných dob, 
protože jimi jsou též mateřská 
dovolená a  rodičovská dovo-
lená, které bude zaměstnan-
kyně v  souvislosti s  porodem 
a následnou péčí o dítě zřejmě 
čerpat).

Změny školského zákona platné od září 2015
Která ustanovení z novely školského zákona nabyly 
účinnosti dnem 1. září 2015?

Zákon č.  82/2015 Sb., 
kterým se mění zákon 

č.  561/2004 Sb., školský zá-
kon, obsahuje v  článku VII 
ustanovení o  účinnosti této 
novely. Nejprve se stanoví 
obecně, že „tento zákon na-
bývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následu-
jícího po dni jeho vyhlášení“. 
Zákon byl rozeslán (tedy vyhlá-
šen) dne 17. 4. 2015, a  tedy 
nabyl účinnosti dnem 1. 5. 
2015. Ovšem v článku VII jsou 
zároveň stanoveny výjimky 
z  takto obecně stanovené 

doby účinnosti. Pro vyjmeno-
vané části novelizujícího zá-
kona je stanovena účinnost 
na den 1. 9. 2015 a pro další 
části na den 1. 9. 2016.
Dnem 1. 9. 2015 nabyly 
účinnosti:
čl. I bod 17 – týká 
se § 28 
odst. 7,

čl. I bod 18 – týká se § 28 
odst. 8,

čl. I bod 21 – 
týká se § 32 
odst. 2,
čl. I bod 29 – 

týká se 
§ 47 

odst. 1,
čl. I bod 40 – týká se § 81 
odst. 6,
čl. I bod 41 – týká se § 81 
odst. 11,
čl. I bod 83 – týká se § 171 
odst. 4 až 6,
čl. I bod 90 – týká se § 183 
odst. 4,
čl. IV – týká se změny zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví.

Jako v antickém divadle
Z  antického řeckého diva-

dla pochází termín „deus 
ex machina“. Šlo o způsob ře-
šení složité divadelní zápletky 
nevyplývající z  logiky děje. 
Spletitá situace byla v řeckém 
divadle řešena zásahem boha, 
který byl pomocí zvláštního 
mechanismu (machina) spuš-
těn na jeviště. Dnes se toto 
rčení používá při poukazu na 
nepřirozené vyřešení obtíž-
ného problému.

Mnohem obvyklejší a obec-
ně vnímané je však to, že 

se jako „deus ex machina“ 
označuje nečekaně se obje-
vující osoba, která zachraňu-
je situaci. S tím, že takto býva-
jí mnohé problémy řešeny i ve 
žhavé současnosti, jsme byli 
seznámeni nedávno.

Přiznávám, že neznám dů-
vody, které vedly k tomu, aby 
ministryní školství byla jme-
nována Kateřina Valachová. 
Nepochybně nejsem jediný. 
Spíše se domnívám, že pro 
drtivou většinu pracovníků 
školského rezortu bylo její 

jméno zcela nové a že je sly-
šeli poprvé až v  souvislosti 
s jmenováním.

Nečekané odvolání ministra 
školství a nutnost rychle najít 
nového adepta na minister-
skou funkci sociální demokra-
cii, které bylo v koaličních do-
hodách svěřeno školství, pro-
kazatelně zaskočilo. Zatímco 
v  dobách svého opozičního 
působení si po několik let při-
pravovala svého kandidáta ve 
stínové funkci, nyní tomu tak 
nebylo a připraveného kandi-

dáta neměla. Jen tak si lze vy-
světlit, že premiér a předseda 
sociální demokracie se roz-
hodl nejen pro nestraničku, 
ale i pro osobnost ve školství 
zcela neznámou, která ne-
měla v podstatě se školstvím 
doposud nic společného. Ob-
jevuje se na školském jevišti 
opravdu jako „deus ex ma-
china“. Bude to mít ale těžké. 
V  řeckém divadle totiž ta-
ková osobnost opravdu vše 
vyřešila.

František MORKES

školského zákona nabyly
5?
doby účinnosti. Pro vyjmeno-
vané části novelizujícího zá-
kona je stanovena účinnost 
na den 1. 9. 2015 a pro další 
části na den 1. 9. 2016.
Dnem 1. 9. 2015 nabyly 
účinnosti:
čl. I bod 17 – týká
se § 28 
odst. 7,

čl. I bod 18 – týká se § 28 
odst. 8,

čl. I bod 21 – 
týká se § 32 
odst. 2,
čl. I bod 29 – 

týká se
§ 47 

j

Na vaše otázky odpovídá

Mgr. Ing. Vít Berka

Pojištění
Zaměstnankyně při 
pobírání rodičovského 
příspěvku pracuje na 
dohodu o  provede-
ní práce za sedm tisíc 
korun měsíčně. Má za-
městnavatel odvádět 
zdravotní pojištění?

Pokud je příjemce rodičov-
ského příspěvku zaměst-

nán na dohodu o provedení 
práce s  příjmem 7  000  Kč, 
pojistné na zdravotní pojiš-
tění se neplatí. Pojistné by 
se platilo tehdy, pokud by 
příjem převýšil 10  000  Kč 
měsíčně.
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Rodilí mluvčí – skvělá motivace pro studium jazyka
Společnost Lingua live zpro-

středkovává setkání ro-
dilých mluvčích s  žáky. Ani 
naše škola nebyla výjimkou. 
Koncem minu-
lého školního 
roku jsme uvítali 
v  naší Základní 
škole Křižná dvě 
půvabné dívky, 
z Peru a Ameriky.

První cizinka 
byla z Peru a jme-
novala se Milag-
ros Judith Abon 
Gomez Blažek. 
Připravila si pro 
žáky z  druhého 
stupně prezen-
taci o  Peru s  růz-
nými informacemi 
o své zemi.

Druhá cizinka nás navštívila 
o  týden později. Studenti se 
setkali s  rodilou Američankou 
Elisabeth Woock, která měla 
připravenu prezentaci o  Spo-

jených státech amerických. 
Žáci absolvovali besedu o tom, 
jak se žije v  USA. Vyprávění 
o Americe měla opravdu velmi 

dobře připravené – byly to 
Spojené státy zevnitř, od člo-
věka, který tam žil. A  vzhle-
dem k  tomu, že Elisabeth již 
sedmým rokem žije v  Česku, 

tak velmi vtipně srovnávala ži-
vot u nás a ve Spojených stá-
tech amerických.

„Proč se Američané stále 

usmívají? Že hamburger po-
chází z Hamburgu? A  je ang-
ličtina vůbec oficiálním jazy-

kem USA?“ Odpovědi na tyto 
otázky a  spoustu dalších zají-
mavostí se mohli dovědět žáci 
druhého stupně a  také měli 

možnost procvičit 
si mluvení v  an-
gličtině. Thank 
you, Elisabeth!

Hodina byla 
velmi zajímavá 
a  myslím, že je 
pro nás velkým 
přínosem, když 
můžeme mluvit 
s  rodilými mluv-
čími. Zároveň Mi-
lagros a Elisabeth 
symbolicky uza-
vřely projekt Ro-
dilí mluvčí do 
škol, jehož hlav-
ním cílem byla 

motivace žáků pro výuku an-
glického jazyka.

Jakub STRAKA

Titul Ekoškola po třetí
Zpráva z  auditu Ekoškoly 

znamenala pro Základní 
školu Ružinovská v  Praze 4 
velmi pozitivní zpětnou vazbu. 
Vysoce hodnotila práci za-
městnanců a žáků školy v ob-
lasti environmentální výchovy 
a  vzdělání. Vyzdvihla zvláště, 
že realizované aktivity v  za-
řízení pro děti se zdravotním 
postižením nejenže snesou 
srovnání s běžnými základními 
školami, ale v mnohém je do-
konce předčí. Pro všechny ve 
škole znamenají závěry zprávy 
silnou motivaci pro další eko-
logické činnosti, kterých už 
teď není málo: všichni třídí 
plasty a  papír, schraňují bio-
odpad pro školní kompostéry, 
sbírají baterie, elektroodpad, 
víčka a  hliník, každoročně 
adoptují zvířátko v  zoo, spo-
lupracují s  partnerskou eko-
školou v Táboře, realizují dlou-
hodobé i krátkodobé ekopro-

jekty, starají se o zlepšení pro-
středí školy a  školní zahrady, 
na většině akcí spolupracují 
s  rodiči, s dobrovolníky z  růz-
ných firem a  s  veřejností. Je 
proto logické, že z auditu vy-
ústilo doporučení pro další ob-
hájení titulu Ekoškola. Závě-
rem minulého školního roku 
si tedy dva hrdí reprezentanti 
žákovského ekotýmu převzali 
v  Senátu Parlamentu České 
republiky z  rukou zástupců 
sdružení Tereza již svůj třetí ti-
tul Ekoškola.

Velký podíl na tomto úspě-
chu má hlavně nadšení dětí 
pro práci v  oblasti ekologie 
ve škole a za to jim patří náš 
dík a obdiv. Další dík zaslouží 
samozřejmě vedení školy 
i všichni její zaměstnanci, kteří 
jsou pro své žáky podnětným 
příkladem svým osobním za-
pojením do všech realizova-
ných činností. Irena HANŽLOVÁ

MINULOST NEVYFOTÍTE.      

PTEJTE SE TĚCH, KTEŘÍ TO ZAŽILI.

Představte svým žákům 
okupaci Československa 

prostřednictvím příběhů.

Promítněte jim fi lmy a zapojte je do besedy s pamětníky. 
Nebo společně pátrejte po tom, jak vstup vojsk do Československa 

v srpnu 1968 ovlivnil život ve vašem regionu.

Zdarma získáte: DVD Okupace ve fi lmových dokumentech, knihu 
Moskva posílá tanky a plakátovou výstavu U nás pomáhali taky.

Hlavní 
mediální 
partner:

Generální partner 
Jednoho světa 
na školách:

www.pribehybezpravi.cz
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Doporučení pro rozvoj počítačové a informační 
gramotnosti na základě zjištění z šetření ICILS 2013

Česká republika se v roce 2013 zapojila do Mezi-
národního šetření počítačové a  informační gramot-
nosti ICILS 2013. To je prvním mezinárodním srovná-
vacím projektem, který se v této oblasti zaměřil na 
testování reálných znalostí a dovedností žáků.

Úvod

Pozornost byla v  rámci ICILS 
2013 věnována testování žáků 
8. ročníku povinné školní do-
cházky, což v  České republice 
znamenalo zapojení žáků zá-
kladních škol i  žáků odpovídají-
cích ročníků víceletých gymná-
zií. Na tomto místě krátce připo-
meňme, že žáci České republiky 
dosáhli v  testu počítačové a  in-
formační gramotnosti nejlep-
šího výsledku ze všech zúčastně-
ných zemí (553 bodů). Srovna-
telný výsledek byl zjištěn pouze 
u žáků z kanadské provincie On-
tario (547 bodů).

Česká školní inspekce v  září 
2015 vydává analytickou zprávu 
„Silné a  slabé stránky českých 
žáků v  testu počítačové a  infor-
mační gramotnosti“. Tato publi-
kace navazuje na národní zprávu 
vydanou v  listopadu 2014 a  na 
regionální semináře pro odbor-
nou veřejnost realizované v  ob-
dobí od listopadu 2014 do února 
2015.

Zjištění analytické zprávy

Sekundární analýzy zpra-
cované v  analytické zprávě se 
podrobněji zaměřují na silné 
a  slabé stránky českých žáků 
zejména s  ohledem na dílčí té-
mata (aspekty) počítačové a  in-
formační gramotnosti sledované 
v rámci šetření ICILS 2013. Cílem 
je nejen nabídnout odborné ve-
řejnosti metodickou a  kuriku-
lární inspiraci pro oblast počíta-
čové a  informační gramotnosti, 
ale také navrhnout konkrétní 
doporučení.

K hlavním zjištěním analytické 
zprávy patří:

 Relativně vysoký podíl žáků 
(na základních školách okolo 
60  %; na víceletých gymná-
ziích okolo 80 %) dokázal v sou-
ladu s  danými pokyny vyhle-
dat, posoudit a  použít infor-
mace při tvorbě informačního 
produktu (např. letáku, prezen-
tace, plakátu či webové stránky). 
Jednalo se však o  úkony typu 
„ kopírovat – vložit“. Při složitěj-

ším zadání, kdy žáci museli navíc 
dané informace přizpůsobit (tj. 
přeformulovat vlastními slovy) 
pro určité publikum, uspělo pou-
hých 9 % českých žáků.

 Ukazuje se, že schopnost 
ověřovat věrohodnost infor-
mací a  informač-
ních zdrojů předsta-
vuje pro žáky v  ČR 
oblast, v níž mají ne-
malé rezervy. Pouhá 
čtvrtina žáků doká-
zala správně posou-
dit spolehlivost infor-
mací ze stránek typu 
Wikipedie a  více než 
80  % českých žáků 
nedokázalo vyhodno-
tit míru věrohodnosti 
informací z  komerční 
webové stránky, 
která za zdánlivě vě-
deckými tvrzeními 
skrývala reklamu na 
určitý produkt.

 Co se týká bez-
pečného používání 
informací, většina 
žáků si uvědomuje rizika spo-
jená s  uváděním údajů (adresa 
bydliště) ve veřejném profilu ně-
jaké webové služby nebo rizika 
spojená s  uložením hesla (např. 
do e-mailového účtu) v  interne-
tovém prohlížeči na sdíleném 
počítači.

 Jen necelé dvě třetiny žáků 
jsou si ale vědomy rizika veřejně 
přístupné e-mailové adresy. 
Méně než polovina žáků dovede 
poznat placenou reklamu ve vý-
sledcích vyhledávání. A jen méně 
než třetina žáků rozpozná pod-
vodný e-mail.

 Ačkoli se žáci podle svých vy-
jádření řadu záležitostí týkajících 
se počítačové a  informační gra-
motnosti naučili mimo školu, ne-
znamená to, že by škola nehrála 
důležitou roli v osvojování si zna-
lostí a dovedností v této oblasti. 
V ICILS 2013 se ukázalo, že škola 

je důležitou oporou pro žáky 
s  nejnižšími výsledky i  pro žáky 
s nejvyššími výsledky.

Doporučení

Navrhovaná doporučení se tý-
kají revize Rámcového vzdělá-
vacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV). Provedení 
revize RVP ZV ve vzdělávací ob-
lasti Informační a  komunikační 
technologie (včetně revize in-
tegrace využívání ICT nástrojů 
v dalších vzdělávacích oblastech) 

by se mělo týkat několika hlav-
ních aspektů:

 Rozšíření vzdělávacího ob-
sahu o téma bezpečného použí-
vání informací a  o  téma aktivní 
práce s informacemi (včetně po-
sílení důrazu na práci s informa-
cemi i  v  jiných vzdělávacích ob-
lastech – dovednosti jako vybrat 
z textu to podstatné, parafrázo-
vat text apod.)1).

 Rozšířit minimální hodino-
vou dotaci alespoň na 2  vyučo-
vací hodiny týdně v  rámci kaž-
dého stupně.

 Stanovit, ve kterém roč-
níku (ve kterých ročnících) má 
být výuka vzdělávací oblasti In-
formační a  komunikační tech-
nologie nejpozději zahájena 
a uskutečněna (např. v rámci šes-
tého až osmého ročníku)2).

Poukázáním na konkrétní ob-
lasti se na základě zjištění ICILS 

2013 snažíme nabídnout mož-
nosti, jak podpořit rozvoj po-
čítačové a  informační gramot-
nosti českých žáků. Zmíněné 
oblasti nejsou zároveň jedinými, 
které by stálo za to více podpo-
rovat. Mezi tuzemskou i  zahra-
niční odbornou veřejností se na-
příklad stále více hovoří o  roz-
voji tzv. informatického myšlení 
(computational thinking) jako 
o  vhodné a  užitečné součásti 
kurikula.

Kde lze najít více informací

Analytická zpráva „Silné 
a  slabé stránky českých žáků 
v  testu počítačové a  informační 
gramotnosti“ je spolu s  dal-
šími materiály (např. národní 
zpráva, koncepční rámec, da-
tové soubory, znění uvolněného 
testového modulu) dostupná 
na webových stránkách České 
školní inspekce (www.csicr.cz).

Do šetření ICILS 2013 se za-
pojilo 19 zejména evropských 
států. V České republice se ICILS 
2013 zúčastnilo 170 škol, 3 100 
žáků a přes 2 150 učitelů. ICILS 
2013 (International Computer 
and Information Literacy Study) 
organizuje Mezinárodní asociace 
pro hodnocení výsledků vzdělá-
vání (IEA, www.iea.nl). V České 
republice realizace šetření ICILS 
2013 probíhá jako součást indi-
viduálního projektu národního 
OPVK Kompetence III, který je 
spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a  státním roz-
počtem ČR.

PhDr. Josef BASL, Ph.D.
odborný garant aktivity ICILS

Česká školní inspekce

1) Ukazuje se tedy, že by rozvoji 
počítačové a informační gramotnosti 
žáků v České republice jistě pomohlo 
větší zaměření na bezpečné používání 
informací a na rozpoznávání a  posu-
zování věrohodnosti informací. Ve stá-
vajícím rámcovém vzdělávacím pro-
gramu je druhá oblast sice již zohled-
něna, ale výsledky českých žáků v ICILS 
2013 tomu úplně neodpovídají.

2)  I mezi školami zapojenými do še-
tření ICILS 2013 byly ty, ve kterých se 
žáci se vzdělávací oblastí Informační a 
komunikační technologie na 2. stupni 
setkají až v 9. ročníku, což je z našeho 
pohledu pozdě.

Silné a slabé stránky českých žáků v testu

počítačové a informační gramotnosti

Mezinárodní šetření

ICILS 2013


